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Kolorektální karcinom

Úvodní slovo ředitelky
Mgr. Danuše Křivákové

Vážení a milí občané Kyjovska, pacienti, kolegové,
Nemocniční občasník přináší nové
informace o naší vaší nemocnici za
uplynulé období.
Víte, že…

Podle harmonogramu pokračuje
také za plného provozu výměna
oken a zateplování budovy
oddělení ORL.

1) investice
Náš zřizovatel, Krajský úřad
Jm kraje schválil Nemocnici
Kyjov investiční prostředky na
magnetickou rezonanci ve výši
22 miliónů korun, 6,5 mil. korun
na projektovou a prováděcí
dokumentaci pro rekonstrukci gyn.
porodního oddělení, peníze na
demolici obytné budovy č.p. 969
a úpravu vjezdu do nemocnice.

Řešili jsme i havarijní situaci, po 14
letech provozu jsme vyměňovali
kotle v nemocniční kuchyni.
Odstávka trvala 14 dní, během
této doby nájemce kuchyně firma
Václav Hrabec s.r.o. dovážela
jídlo pro pacienty a zaměstnance
odjinud. Jídlo strávníkům chutnalo.

V současné době dokončujeme
výběrová řízení na dodavatele
přístroje magnetické rezonance
a dodavatele stavby pro magnet.
Dokončujeme výběrové řízení
na provedení demolice obytné
budovy a připravujeme náležitosti
k vypsání výběrového řízení na
úpravu vjezdu. Připravujeme
výběrové řízení na nákup 2 sanitek
v rámci plánované obnovy
vozového parku.
Z vlastních prostředků jsme
rekonstruovali část oddělení
nukleární medicíny, tzv. přípravnu
radiofarmak za plného provozu
a to ve výši 6,7 miliónu korun.
Rekonstruovaná část byla
symbolicky za účasti starostů
regionu slavnostně otevřena
13. dubna 2015.

Připravujeme rekonstrukci oddělení
patologie včetně zateplení
a zateplení pavilónu plicního.
2) výsledky hospodaření v roce
2014
Celý rok jsme hospodařili
s kladným hospodářským
výsledkem. V roce 2014 jsme proto
mohli investovat do lékařských
přístrojů a vybavení v celkové
hodnotě 14 miliónů korun.
Koncem roku 2014 jsme našim
zaměstnancům dle nařízení vlády
navýšili mzdy o stanovených 5%.
Navíc jsme po téměř pěti letech
poprvé vyplatili odměny.
3) spolupráce s pojišťovnami
Se zdravotními pojišťovnami se
nám spolupracovalo dobře.
Jediný problém vznikl s největší
pojišťovnou, VZP. Tato zdravotní
pojišťovna nám neuhradila
poskytnutou péči ve výši 33 miliónů
korun za rok 2013. V minulém roce

jsme zahájili sérii dohodovacích
jednání, která pro nás dopadla
neúspěšně. V březnu tohoto roku
jsme pokračovali smírčím řízením.
Výsledek opět nedopadl podle
našich představ a v tuto chvíli jsme
se rozhodli, že se o dlužné finanční
prostředky budeme s VZP soudit.
4) lidské zdroje a společenské
události
V letošním roce funguje na
dětském oddělení tzv. herní
terapeut. Mgr. Měsíčková,
speciální pedagog se věnuje
především dětem, které jsou
hospitalizované bez doprovodu
maminky, pracuje s dětmi v jejich
volném čase, psychicky a formou
hry je připravuje na vyšetření
a zákroky.
Zkušební doba otevření chirurgické
a ortopedické ambulance
na poliklinice byla pozitivně
vyhodnocena, ambulance si našly
své pacienty.
Otevřeli jsme v nemocnici ambulanci zubního lékaře. V první
fázi byli ošetřeni především klienti
Domova Horizont. Připravujeme
posílení naší onkologické ambulance dalšími odbornými lékaři.
V kyjovské porodnici se v roce 2014
narodilo 1010 dětí.
Řešili jsme 13 stížností, ani jedna
nebyla shledána oprávněnou.

PŘEHLÍDKA VÍN

Nemocnice dne 11. 4. 2015 uspořádala již třetí ročník přehlídky vín, na které bylo prezentováno 849 vzorků vín od renomovaných
vinařských společností a drobných vinařů z celé vinařské oblasti Morava. Součástí přehlídky byla i prezentace 30 vzorků od
rakouských vinařů. V průběhu přehlídky proběhla dražba archivních vín, které věnovaly Templářské sklepy Čejkovice a vinařství
Štěpán Maňák. Výtěžek z aukce bude použit na pořízení inkubátoru na novorozenecké oddělení.
Akce se zúčastnilo cca 350 hostů, kteří byli spokojeni s vysokou úrovní vystavovaných vzorků a celou organizací této výstavy.

Pokračování ze str.2
úvodní slovo ředitelky Mgr. Danuše Křivákové
Obdrželi jsme 47 pochval a poděkování.
Na 1. jednání Čestné rady v únoru byli schváleni členové
a zvoleni předseda Čestné rady starosta města Bzence
Pavel Čejka a místopředseda starosta Ždánic
MUDr. Vladimír Okáč.
Nemocnici několikrát navštívil hejtman JUDr. Michal
Hašek, náměstek a radní pro zdravotnictví Mgr. Marek
Šlapal a starosta Kyjova Mgr. František Lukl, kterému
děkuji za dobrou spolupráci.
V sobotu 11. dubna 2015 pořádala naše nemocnice
3. přehlídku vín v kyjovském kulturním domě. Příležitost
společenského setkání mimo nemocnici s pacienty,
zaměstnanci a hosty našeho regionu. Vinaři z blízkého
i vzdálenějšího okolí poskytli bezplatně nemocnici
850 vzorků vín vynikající kvality. Návštěvnost byla
vysoká, dražilo se 5 vzorků vín a výtěžek bude použit
na zakoupení inkubátoru na novorozenecké oddělení
nemocnice. Všem dárcům a sponzorům, obchodním
partnerům a návštěvníkům děkujeme.
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Veronika
Neničková s týmem spolupracovníků připravila, v rámci
vzdělávání nelékařských pracovníků, dne 12. 5. 2015
konferenci VI. Den Florence Nightinagale na téma
„Koho záda nebolí …“. Akce se velmi vydařila, účastníci
odcházeli spokojeni a obohaceni o nové informace.
Česká urologická společnost ČLS J. E. Purkyně, Česká
akademie urologie a urologické oddělení pod
vedením primáře MUDr. Miroslava Krhovského pořádala
ve dnech 4. a 5. 6. 2015 Workshop na téma pokroky
v urogynekologii.
Děkuji za dobrou práci všem svým kolegům
a zaměstnancům Nemocnice Kyjov. Vám pacientům
přeji pevné zdraví, abyste naši péči potřebovali co
nejméně a pokud ano, abyste byli se svojí nemocnicí
spokojeni. Krásné jarní dny.

JARO/Jiří Žáček
Jaro nás vždycky zaskočí,
zjeví se odnikud a je tu, bože, je tu
a šklebí se nám do očí
a ze všech koutů povykuje: Kvetu!
A přestože jsme nad věcí,
my, fanatici motorů a hluku,
přitančí chůzí hříběcí
a olízne nám důvěřivě ruku.

návod
na jarní tvoření

když vám pod rukama
rozkvete papír...
Připravte
si
barevné
papíry,
pravítko, nůžky a lepidlo. Použít
můžete i časopis nebo noviny,
případně si papír předem obarvit
na požadovaný odstín. Výchozím
tvarem skládačky je čtverec. Dětem,
které ještě neumí rýsovat pomohou
rodiče. K urychlení procesu můžete
použít
čtvercový
poznámkový
bloček. Vyzkoušejte si základní květ
z 5 čtverců (viz. návod>)
Pokud jste trpěliví a práce se
vám daří, troufnete si jistě i na
složitější květy a květinové koule.
Podrobnějších návodů najdete na
internetu celou řadu (Kusudama
origami) Papírová kytička sice
nevoní, zato kvete celý rok : )

O čem je optometrie?

Na stránkách „Naší nemocnice“ Vás
postupně blíže seznámíme s různými
i nelékařskými obory a „moderními“
zdravotnickými profesemi.
Optometrie je nelékařská zdravotnická profese zaměřená
na lidské oko a jeho vlastnosti. Termín optometrie pochází
z řečtiny. Jedná se o složení slov optos (oko, vidění) a
metrie (měření). Specialista aplikující optometrii se nazývá
optometrista. Optometrista je tedy nelékařský zdravotnický
pracovník, který se specializuje na vyšetření zraku a aplikaci
kontaktních čoček, doporučí vám vhodnou korekční
pomůcku pro váš zrak. Píše tedy brýle a doporučuje
vhodné kontaktní čočky přesně na míru. Může také měřit
a doporučovat vhodné čočky nitrooční při šedém zákalu
nebo z důvodu, že se prostě chcete zbavit brýlí a ani
kontaktní čočky vám nevyhovují. Optometrista může dělat i
další vyšetření pro lékaře jako je měření tloušťky rohovek tzv.
pachymetrie, fluorescenční angiografie či perimetrie apod.
Je schopen posoudit celkový stav zrakových funkcí a oka,
avšak nestanovuje diagnózu a neléčí oční choroby.

Co vlastně dělá optometrista?
Optometrista si na vás vyčlení dostatek času, aby mohl
správně a komplexně zhodnotit stav vašeho zrakového
systému a s ohledem na konkrétní potřeby a požadavky
s vámi nalezne optimální způsob řešení vašeho zrakového
problému. Objednat se můžete na oční ambulanci
Nemocnice Kyjov – tel.: 518 601 120

Krátkozrakost (myopie) je refrakční vadou, při níž jsou viděné předměty v dálce optickým systémem oka zobrazovány chybně před sítnici
a tudíž je vnímáme rozostřeně. Rozmazané vidění do dálky je také hlavním symptomem krátkozrakosti, naopak vidění do blízka může zůstat
(podle stupně vady) ostré.
Dalekozrakost (hypermetropie) je velmi častou refrakční vadou, při které optický aparát oka v klidovém stavu nezaostří pozorovaný vzdálený
obraz přesně na sítnici, ale až za ni. Příčina většinou tkví v kratší osové délce oka, méně často je důvodem nižší optická mohutnost optického
systému oka ať už díky oploštění refrakčních členů (rohovky nebo čočky) nebo kvůli abnormálnímu indexu lomu optických prostředí oka
(rohovka, čočka, komorová voda a sklivec). Uvedené příčiny se mohou i kombinovat.
Astigmatizmus. Jedná se o hojně rozšířenou refrakční vadu. Obvykle se vyskytuje v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí
a poněvadž jsou mnohdy jeho hodnoty ve srovnání s přidruženou vadou nepatrné, bývá neprávem opomíjen.

NAPSALI
JSTE NÁM
Redakce si vyhrazuje právo
na krácení příspěvků.

Vážená paní ředitelko,
v pátek 27.3.2015 se nám v Kyjovské
porodnici narodila holčička Alžbětka.
Narodila se plánovaným císařským
řezem pod vedením pana primáře
MUDr. Juliuse Marušky. Ráda bych Vám
napsala pár řádek o tomto porodu a
péči na oddělení.
Naše první dítě, syna Vašíka, jsem
porodila v roce 2011 ve FN Bohunice
v Brně. Pokud bych měla obě
porodnice porovnat, vyšel by z toho
Kyjov jako jednoznačný vítěz. Péče
na oddělení-ať už na gynekologii
nebo na novorozeneckém- byla
špičková. Překvapilo mne komorní
a velmi příjemné prostředí, čisté
pokoje vybavené vším potřebným pro
miminko, ale hlavně úžasný personál.
Ne nadarmo se říká, že vše je o
lidech. Všichni lékaři, lékařky, sestry z
gynekologie i z novorozeneckého, se
kterými jsem se setkala, byli příjemní,
přátelští, milí a ochotní pomoci. Sestry
pomohly s kojením, sanitářky se sprchou,

když bylo třeba a jako třešnička na
dortu pak přišla lékařka se školením
o resuscitaci a rehabilitační sestra s
radou ohledně cvičení. Chvílemi jsem si
připadala spíš jako v lázních. Péče byla
opravdu nadstandardní, myslím, že
na své oddělení může být pan primář
právem pyšný.
Před císařským řezem jsem nikdy na
operačním sále nebyla. Jako každá
matka jsem se bála o zdraví svého
miminka a také jsem byla velmi
nervózní
ze
samotného
zákroku.
Hodnotím vše z pohledu naprostého
laika ale přístup přítomného personálu
a pana primáře především mi připadal
nejen profesionální, ale hlavně velmi
uklidňující.
Na závěr jen podotknu, že svůj názor
na Kyjovskou porodnici si rozhodně
nenechávám pro sebe –chválím, kde
můžu a Kyjovu přeji stále více takto
spokojených rodiček.
S pozdravem Kateřina Müllerová
ze Ždánic

„TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT CO SE NÁM LÍBÍ, ALE NALÉZT
ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME“
T. A. EDISON

Chtěla bych touto cestou poděkovat
svým kamarádům a bývalým spolupracovníkům za finanční dary pro mé
pěstounské děti. Mile mě překvapilo,
když jsem na vánočním večírku dostala
zalepenou obálku s nápisem Krásné vánoce od ORL pro kluky Zemčíkovy. Když
jsem ji doma otevřela, dlouho jsem plakala. Přestože jsem stejnou situaci zažila minulé vánoce – takovou obálku mi
dala Iva Pařízková u interní ambulance,
když pro mé děti zorganizovala sbírku.
Kyjovské nemocnici jsem dala 31 let
svého života. Pracovala jsem na interně,
v jeslích a poslední léta na ORL. Když
jsem se rozhodovala před lety odejít ze
zaměstnání, bylo to velmi těžké. Ale cítila jsem, že smysl mé práce je už jinde. A
tak jsem zůstala doma se šesti pěstounskými dětmi. Jsem velice potěšena, že
se na mě nezapomnělo – ani já jsem nezapomněla. Nemocnice byla, je a stále
bude mojí srdeční záležitostí. A prý, že
neexistují andělé…já vím, že jsou a já je
znám a moc jim děkuji a přeji jim,ať se
jim daří. Hana Zemčíková

od pondělí 13. 4. 2015 je
v chirurgické a ortopedické
ambulanci na Poliklinice Kyjov
v provozu nové telefonní číslo:

601 312 600

Mamografický screening
zdravý prs/včasný záchyt 4mm ložiska

zdravý prs/rozsáhlý nádor

Screening znamená plošné vyšetřování
populace za účelem detekce léčitelného
nádorového onemocnění v jeho časných
stadiích, kdy pacienti ještě nemají
potíže a příznaky. Cílem screeningu je
snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu
(úmrtnost) na sledované onemocnění.

Provádějte pravidelně sebevyšetření.
Jděte na mamograf.
Je důležité přijít včas.

Mamografický screening v roce 2015
a adresné zvaní do screeningových
programů

Věnujte pár minut (1x za měsíc) samovyšetření prsou.

Pracoviště radiodiagnostického oddělení kyjovské
nemocnice splňuje všechny podmínky pro akreditované
pracoviště. Ženám se věnuje ryze ženský kolektiv
vyškolených pracovníků vždy ochotně vyjít vstříc.
V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů
k preventivním vyšetřením na rakovinu děložního hrdla,
prsu a tlustého střeva. Zváni jsou občané, kteří se těchto
organizovaných programu časného záchytu dlouhodobě
neúčastní.
Na našem pracovišti jsme v loňském roce provedli 9705
screeningových /preventivních/ mamografií. U 85 žen jsme
pro podezřelý nález provedli biopsii a u 53 žen potvrdili
zhoubný nádor. Většinou se jednalo o drobné nádory do
2cm. Kromě žen, které přišly na mamograf v rámci prevence,
jsme provedli 320 mamografii u žen s pohmatovým nálezem
v prsu a u nich jsme diagnostikovali 33 zhoubných nádorů
v pokročilejším stadiu.
Ženy mladší 45let a ženy, které chtějí absolvovat preventivní
vyšetření každý rok, si je mohou i zaplatit /zdravotní
pojišťovna platí jednou za dva roky/. Ultrazvukové vyšetření
u nás stojí jen 300 Kč. Některé zdravotní pojišťovny ho ženám
na pobočce zpětně proplatí. Dále je možné v období září –
listopad využít akce Ženy ženám, kdy firma AVON zasílá na
vyžádání 200 Kč kupony.
Doporučuji ženám, aby tato vyšetření absolvovala pouze
na akreditovaných pracovištích, která musí splnit přísná pravidla na personální a přístrojové vybavení. Jen zde je možné provést kompletní diagnostiku, včetně biopsie a zajistit
také přímou návaznost na případnou chirurgickou a onkologickou léčbu. Seznam takových pracovišť naleznete na
stránkách www.mamo.cz/.

Postup: přiložíme ruku a třemi prostředními prsty
vyšetřujeme oba prsy. Začínáme na vnější straně od shora
a krouživými pohyby směřujeme k bradavce. Toto vyšetření
provádíme dvakrát na každém prsu, poprvé lehkým
tlakem, podruhé silněji. Vyšetření provádějte vždy ve stejný
den: 7 -10 dnů po menstruaci.
Podobně postupujte např. ve sprše: Namydlete jemně
každý prs. S paží zdviženou vyšetřete každý prs a oblast
podpaždí druhou rukou. Zjistěte, zda nenahmatáte bulku
či jiné nepravidelnosti odlišné od minulého vyšetření.
Před zrcadlem: Podívejte se, zda nevidíte změny ve vašich
prsou v následujících pozicích:
paže podél těla
paže nad hlavou
sepnuté ruce pod bradou
při předklonu vpřed s prsy visícími
V leže: Podložte záda pod vyšetřovaným prsem malým
polštářkem nebo složeným ručníkem. Natřete prsa
pleťovým mlékem a metodou popsanou v úvodu vyšetřete
bříšky prstů levý prs pravou rukou a pravý prs levou rukou.
Jakékoliv změny prokonzultujte s vaším lékařem.

Co je to stomie?

Stomie znamená vyústění dutého orgánu na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo,
tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí,
k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou
s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazná změna celkové kvality života.
Stomická poradna Nemocnice Kyjov zahájila svoji činnost
21. 3. 2006. Kromě kolostomiků (pacienti s vývodem tlustého
střeva), ileostomiků (pacienti s vývodem tenkého střeva)
a urostomiků (pacienti s vývodem močových cest) sem
přichází pacienti s různými drenážními systém a píštělemi.
Poradnu navštěvují nejen pacienti operovaní v naší
nemocnici, ale i pacienti operovaní v jiných nemocnicích.
Svoji profesionální péči jim poskytují speciálně vyškolené
sestry.
Pacient přichází za stomickou sestrou do poradny, která
funguje při proktologické ambulanci chirurgie Nemocnice
Kyjov. Vždy se pacienta ptá nejen na to, jak zvládá péči o
stomii, ale i jak se cítí. Zjišťuje, jestli ho něco nezaskočilo, zda
vypozoroval vliv stravy na konzistenci stolice, kontroluje, zda
se nezměnil vzhled břišní krajiny, zda pacientovi pomůcky
vyhovují. Dále zjišťuje pocity stomika, zda ho pálí nebo svědí
kůže pod podložkou, zda nedochází ke krvácení ze stomie
nebo jejího okolí. Stomická sestra pracuje samostatně v
ordinaci s možností přivolat lékaře k problému, který sama
nedokáže vyřešit.
Péče o stomiky však začíná daleko dříve, často před
samotnou operací. U plánovaných operací přijde pacient
do poradny v rámci předoperační přípravy, kde sestry
vyznačí místo pro umístění stomie. Předběžně jej informují
o pomůckách, o tom co je v péči o stomii bude očekávat.
Po operaci sestry pacienta navštíví na oddělení, vysvětlí
mu a naučí jej používat stomické pomůcky, vedou
pacienta k plné soběstačnosti. Péči o stomii vysvětlí
na přání pacienta i jinému členu rodiny, který může
pacientovi pomoct. Sestry také podají informace o tom,
jak objednávat pomůcky, jaké další příslušenství mohou
používat, jaké jsou úhrady zdravotní pojišťovnou. Nový
stomik při propuštění z nemocnice odchází domů vybaven
dostatečným množstvím pomůcek a s pocitem, že zvládne
sebepéči. Po propuštění by měl být připraven vyrovnat se
s praktickými problémy a naučit se o stomii sám postarat.
Tvar stomie a okolí se mohou měnit, jsou odhalovány
nerovnosti, kožní záhyby, praktické nevýhody pomůcek,
které se během hospitalizace neprojevily. Po propuštění do
domácího ošetřování chodí stomici na kontroly, aby sestry
viděly, zda péči o stomii zvládá. Zpočátku je péče o stomii
náročná, a proto někdy domlouvají následnou domácí
péči u pečovatelské služby nebo Charity.
Za sestrami stomické poradny přichází stávající stomici,
se kterými řeší možné komplikace, které mohou nastat –

stenóza stomie, prolaps stomie, retrakce stomie, zarudnutí
v okolí stomie, hypergranulace v okolí stomie, alergické
projevy na pomůcky, nekróza stomie, parastomální kýla,
apod. Dbají na to, aby měl stomik dostatek informací o
dietním a pitném režimu.
Sestry pečují nejen o dospělé, ale i dětské pacienty se
stomií. V každém okamžiku se snaží o psychickou podporu
stomiků. Neustále se vzdělávají, informují se o novinkách
v péči o stomii, které se objevují na trhu a pomáhají zkvalitnit
život stomika. Byly také u zrodu Klubu stomiků ILCO, kde se
stomici setkávají a vyměňují si životní zkušenosti.

Klub stomiků ILCO KYJOV
1.9 2011 byl založen KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV. Je to dobrovolné občanské sdružení nositelů stomií, jehož posláním je pomoc
postiženým znovu získat často ztracené sebevědomí a odvahu zapojit se opět do společnosti. Členové si vzájemně pomáhají
a předávají zkušenosti. Schůzek klubu se někdy účastní lékař, který odpovídá na otázky stomiků, jindy přijdou za členy klubu
zástupci firem, které na trh přináší pomůcky pro péči o stomii.
Členem klubu může být stomik, příbuzný, známý, sestra nebo lékař. Naše setkání probíhají čtyřikrát ročně. Během roku, pořádáme
výlety a akce. Na tyto akce jsme dostali opakovaně sponzorský dar od města Kyjova, obce Hovorany a Bzence. Významnými
sponzory jsou i firmy (například ConvaTec, se kterou spolupracujeme již dlouho), které prezentují své výrobky. Může se k nám
přidat každý, kdo má zájem.							Eva Dvořáková, Lenka Němcová

Kolostomické pomůcky
před třiceti lety

Kolostomické pomůcky dnes

Aplikovaný Jánošíkův pás
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Jednodílný systém

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: epidemiologie, prevence, diagnostika, léčba.
Karcinom tlustého střeva a konečníku (kolorekta) patří
k nejčastějším onkologickým diagnózám a jeho počet
setrvale narůstá. Česká republika bohužel obsazuje
přední příčky v mezinárodním srovnání výskytu tohoto
onemocnění. Dle dostupných dat se do celkového počtu
nových případu řadíme u mužů na 2. a u žen na 3. místo
v Evropě, což představuje asi 95 nově zjištěných případů
na 100.000 obyvatel za rok. V samotné České republice
patří toto onkologické onemocnění k 2. nejčastějšímu jak
u mužů (po karcinomu prostaty), tak u žen (po karcinomu
prsu). Onemocnění postihuje pacienty v produktivním
věku a první záchyt onemocnění je ve většině případů až
v pozdním stádiu, kdy už zpravidla dochází k prorůstání
nádoru do okolí a jeho dalšímu šíření.
Přes rozsáhlé vědomosti, které o nemoci máme k dispozici,
zůstává na prvním a nejdůležitějším místě prevence, která
zahrnuje nejen zdravou životosprávu, ale i absolvování
preventivních vyšetření, která dokáží odhalit zákeřnou
chorobu včas.
Jaké jsou příčiny vzniku kolorektálního karcinomu?
U většiny nemocných je přesná příčina vzniku kolorektálního
karcinomu neznámá. Jsou ale rizikové faktory, které
možnost vzniku onemocnění zvyšují. Věk je jedním z těchto
faktorů. Většinou toto onemocnění vzniká ve věku nad 50
let, výjimkou ale nejsou ani mladší pacienti.
Dalším rizikovým faktorem jsou některé druhy polypů. Polypy
jsou nezhoubné výrůstky ze stěny střeva. Některé se mohou
časem změnit na karcinom. Je proto třeba všechny polypy
ze střeva a konečníku odstranit a vyšetřit, zda již nemají
maligní potenciál. Polypy se mohou tvořit opakovaně,
a proto bývá někdy nutné jejich opakované snesení.
Dědičné vlivy mají také význam pro vznik kolorektálního
karcinomu. Vyšší riziko je v případě výskytu kolorektálního
karcinomu v pokrevním příbuzenstvu 1. stupně, tedy u rodičů,
sourozenců nebo dětí. V některých případech je genetická
porucha takového charakteru, že je vznik karcinomu téměř jistý.
Chronická zánětlivá onemocnění střeva (ulcerózní kolitida
a Crohnova nemoc) také zvyšují riziko onemocnění
kolorektálním karcinomem. Velmi důležitým rizikovým
faktorem, který může každý ovlivnit, je složení potravy.
Jednoznačně negativní vliv má nadměrný příjem
živočišných tuků, červeného masa a uzenin. Riziko zvyšuje
častá úprava masa smažením a pečením. S větším rizikem
této nemoci je spojen také nepřiměřeně vysoký kalorický
příjem spojený s obezitou. Dalším rizikovým faktorem je
nízký příjem vlákniny v zelenině, ovoci, celozrnném pečivu
a luštěninách a nedostatek pohybu. Mezi další závažné
rizikové faktory patří zvýšená konzumace alkoholu a kouření.
Jak se kolorektální karcinom projevuje?
V časných stádiích onemocnění mohou být potíže
nevýrazné. Pozornost je třeba věnovat každé dlouhodobější
změně střevní činnosti, která se projevuje průjmem, zácpou,
pocitem nedokonalého vyprázdnění nebo obtížným
vyprazdňováním (nádor konečníku může způsobovat
stužkovité zúžení stolice). Varovným znamením je krvácení
z konečníku nebo příměs krve ve stolici, a to jak jasně
červené, tak krve tmavé. Dlouhodobé drobné ztráty krve
vedou k anemizaci – chudokrevnosti, která se projevuje
únavností a slabostí, někdy také dušností. Projevem nádoru
střeva nebo konečníku může být neurčitá břišní nepohoda
s pocitem plnosti, bolesti břicha, větší plynatost s horším
odchodem plynů. S nádorem může být spojen i úbytek
na váze bez zřejmého důvodu. Nádor může svým růstem
vyvolat střevní neprůchodnost. Obrazem takového stavu
pak jsou křečovité bolesti břicha, pocit nafouknutí břicha,
zácpa, slabost, někdy zvracení. Kolorektální karcinom může
dlouho probíhat bez jakýchkoliv příznaků a projeví se až

v pokročilém stádiu onemocnění.
Je nutné si uvědomit, že všechny tyto příznaky mohou být
způsobeny řadou jiných nenádorových a méně závažných
onemocnění, jako jsou například hemeroidy, infekční a zánětlivá onemocnění střeva. Při jakýchkoliv pochybnostech
je nutné vyšetření praktickým lékařem, který následně zařídí
případná potřebná vyšetření.
Jakým způsobem je možné onemocnění diagnostikovat?:
Iniciální, i když nespecifickou metodou ke zjištění
možné přítomnosti tumoru kolorekta, je guajakový test
na okultní (skryté) krvácení do stolice - TOKS. Jedná se
o screeningovou metodu v rámci prevence založenou
na detekci i minimálního množství krve ve stolici. Toto
bezplatné vyšetření je určeno zdravým osobám od 50 let
věku, s následnými kontrolami ve dvouletých intervalech.
Je zajišťováno především cestou praktických lékařů.
Vyšetření je nespecifické, to znamená, že nelze podle
něj zjistit příčinu krvácení. V případě pozitivního testu má
následovat endoskopické vyšetření (KOLONOSKOPIE), které
následně určí povahu onemocnění a především umožní
odběr vzorku tkáně k histologickému vyšetření v případně
zjištěném tumoru. Toto vyšetření je zásadní pro určení
následné léčebné strategie!
K dalším (následným) vyšetřením důležitých k určení
velikosti a především pak pokročilosti onemocnění patří
ultrasonografie, TRUS (transrektální ultrasonografie), CT
vyšetření, magnetická rezonance, PET (pozitronová emisní
tomografie) a vyšetření nádorových markerů v krvi.
Jakým způsobem je možno onemocnění léčit?
Chirurgická (operační) léčba je v současné době základní
a nezastupitelnou léčebnou metodou. Cílem chirurgické
léčby je kompletní odstranění postiženého úseku střeva
s tumorem a přilehlých postižených tkání, včetně
lymfatických uzlin, případně vzdálených metastáz (játra,
plíce,..). Zvláštní jednotku tvoří velmi časné nádory střeva
a konečníku, které lze za příznivých okolností odstranit
endoskopickými technikami nebo menšími excisemi.
Operační možnosti a typ operace záleží na umístění a
rozsahu nádorového postižení – může jít o odstranění
poloviny tlustého střeva nebo jeho části, v případě postižení
konečníku jeho odstranění s nutností vytvoření umělého
vyústění, vývodu (stomie) na stěně břišní.
Jak nádory tlustého střeva, tak tumory konečníku mohou
být operovány standardním způsobem z řezu (laparotomií)
nebo laparoskopicky (z několika drobných vpichů ve
stěně břišní). Obě metody je nutno někdy kombinovat.
Každá z metod má své výhody i nevýhody. Výhodou
laparoskopické metody je šetrnost, rychlejší hojení a
následná rekonvalescence, nevýhodou je zpravidla delší
operační čas a větší technická náročnost. Na několika
pracovištích v ČR se zkouší robotické operace, které však
nejsou primárně určeny k operacím kolorekta.
V léčbě kolorektálního karcinomu se dále uplatňuje
mimo chirurgickou léčbu radioterapie (léčba ozařováním),
chemoterapie a své místo má i cílená biologická léčba
monoklonálními protilátkami. Často je nutná kombinace
těchto léčebných metod. Všechny tyto uvedené způsoby
léčby poskytují komplexní onkologická centra.
Co můžeme v Nemocnici Kyjov pacientům nabídnout?
V současné době Nemocnice Kyjov splňuje všechny
aspekty pro vznik onkologického centra nižšího typu.
Funguje zde kvalitní endoskopické centrum nutné k
diagnostice tumorů zažívacího traktu, kterou provozuje tým
fundovaných specialistů chirurgického a interního oddělení.
Pro endoskopickou diagnostiku a léčbu disponujeme
veškerým vybavením, včetně rektální ultrasonografie. Naši
pacienti zajisté velmi kladně ocení možnost využití anestesie

Prim.MUDr. Bronislav Okénka, chirurgické oddělení
či analgosedace při nepříjemném vyšetření tlustého střeva
(kolonoskopii). Nutností k eventuální celkové anestesii
je řádné předoperační vyšetření od praktického lékaře
a osobní doprovod dospělou osobou k zajištění dohledu.
Samozřejmostí
jsou
dnes
vyšetřovací
metody
radiodiagnostického pracoviště (ultrazvuk a CT), obrovskou
devízou pro region bude pak zřízení magnetické rezonance.
Naše chirurgické pracoviště provádí veškeré typy
resekčních výkonů na zažívacím traktu, a to jak klasickým
způsobem, tak laparoskopicky, mimo operační léčbu
jaterních a plicních metastáz, která je určena pracovištím
vyššího typu. Při léčbě časných tumorů rekta využíváme
miniinvazivní techniky použitím operačního rektoskopu.
Zájem o operaci pomocí této techniky dalece přesahuje
hranice kraje. Celkový počet námi ošetřených pacientů
s tumorem kolorekta dosahuje čísla 100 případů za rok.
V posledních letech je snahou chirurgického oddělení
maximální spolupráce s pracovišti s onkologií vyššího typu při
řešení pokročilých a metastazujících tumorů. Velmi dobrá
spolupráce byla navázána s Masarykovým onkologickým
ústavem v Brně a Fakultní nemocnicí v Brně Bohunicích,
kde máme osobní zastoupení členem v týmu krajské
onkochirurgické komise. Nedílnou součástí léčby nádorů
kolorekta je správné hodnocení bioptovaných vzorků a
resekátů střev při histologické hodnocení, které je náplní
činnosti našeho patologického oddělení. Dispenzarizace
onkologicky nemocných pacientů je zajištěna na
onkologické ambulanci.
V rámci chirurgického oddělení plánujeme otevření
onkochirurgické poradny, jejíž činností budou konzultace
jak s pacienty, tak s rodinnými příslušníky o způsobech léčby
a pooperační domácí péči. Součástí činnosti chirurgického
oddělení je již řadu let vzorně fungující stomická poradna,
pořádající pravidelná setkání stomiků (pacientů s umělým
vyústěním).
Věříme, že i nadále budeme našim pacientům poskytovat
služby v maximální možné kvalitě a míře a svým přístupem
jim pomůžeme překlenout těžké období jejich života.

Kolon (lat. colon) - úsek tlustého střeva
Kolorektum - oblast tlustého střeva včetně konečníku
Kolonoskopie - endoskopické vyšetření tl. střeva a konečníku
pomocí ohebné sondy.
Hydro-colon-terapie (střevní sprcha) - procedura, při níž
se proplachuje tlusté střevo vodou za účelem odstranění
nežádoucích nánosů.

Charitativní maraton na běžeckých pásech
S myšlenkou na závod 24 hodin na běžeckých pásech přišel ultramaratonec
David Koribský (ekonomický náměstek Nemocnice Kyjov), který tak akci
pojal jako výzvu pro další adepty o stanovení nového českého rekordu v této
netradiční ultramaratonské disciplíně. Akce byla zároveň součástí charitativní
sbírky na pořízení inkubátoru pro novorozenecké oddělení Nemocnice Kyjov.
O rekord bojovali i tři šestičlenné týmy, které si volili vlastní strategii za podmínek,
že běžec musí běžet min. 30 min. a max. 60min. Aby se závod nesl v týmovém
duchu, musel se zapojit každý běžec alespoň pětkrát a závod dokončit
alespoň 4 vytrvalci. Individuální účastníci běželi non-stop a přestávky si tvořili
podle svého uvážení. Závodníci měli možnost připojit se ke sbírce libovolnou
částkou.
David Koribský se rozhodl věnovat do sbírky 7 Kč za každý uběhnutý kilometr.
Úspěšná akce je motivem pro další pokračování v příštích letech a věříme,
že se do něj zapojí další zájemci o zlepšení současného rekordu. Závěrem stojí
za zmínku, že díky této akci se podařilo přispět na pořízení inkubátoru částkou
2.500,- Kč.
Telegraficky:
Na start 24 hodinového trvajícího závodu v běhu na páse se v olomouckém
Omega centru sportu a zdraví v sobotní odpoledne v Olomouci postavili tři
jednotlivci a tři týmy. Mezi individuálními běžci skončil jako český rekordman
Michal Činčiala (183,638 km) následovaný Dušanem Kopečným (173,722 km) a
Davidem Koribským (118,310 km). Ve štafetovém běhu zvítězili Pásovci (298,810
Km) před Žížaláky (270,354 km) a Ranery (258,615 km). Největší vzdálenost
(70,34 km) uběhl z jednotlivých členů družstev Radek Šimčík.

ÚČINNÁ OCHRANA

před podtékáním a kožními komplikacemi
Volte Tvarovatelnou technologii® ConvaTec.
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Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
ConvaTec Česká republika s. r. o.
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1

STOMIE – dočasné nebo trvalé vyvedení některého dutého lidského (nebo i zvířecího) orgánu mimo tělo.
Nejčastěji jde o vývod tlustého střeva.
KOLOSTOMIE – VÝVOD TLUSTÉHO STŘEVA (COLON)
ILEOSTOMIE – VÝVOD TENKÉHO STŘEVA (ILEUM)
UROSTOMIE – VÝVOD MOČOVODU (URETER)
TRACHEOSTOMIE – VÝVOD DÝCHACÍCH CEST (TRACHEA)

Ilustrační obrázky zobrazují
různá umístění vývodu u
kolostomie.
Zdroj: zahraniční web
Convatec

HERNÍ TERAPIE
Herní terapie se v poslední době stává nedílnou součástí dětských oddělení. I naše
oddělení v Nemocnici Kyjov má od ledna 2015 nového člena týmu. Je jím herní
terapeutka, pro děti prostě jen teta Zuzka. Je snadno k rozpoznání, má barevné oblečení
a neustále s sebou vláčí kupu hraček a různých zdravotnických pomůcek. Pomůcky
jsou opravdické, a tak v jejím kufříku najdete fonendoskop, kterým si děti můžou
poslechnout tlukot vlastního srdce, kyslíkové masky, obinadla, náplasti, infuzní vaky,
odběrové zkumavky, nástroje na vyšetřování uší, nosu a spoustu dalších věcí, se kterými
se děti můžou během svého pobytu v nemocnici setkat. Koho by snad zajímalo, jaké
kosti nebo orgány v těle má, může si vše detailně prohlédnout na filcových panenkách
nebo v kresleném atlase. Zuzka naše malé pacienty hravou formou připraví na veškerá
vyšetření nebo zákroky, které je čekají a pokud chtějí, tak je na tyto výkony i doprovodí.
Někdy maminka nebo tatínek v nemocnici chybí, pak přijde vhod právě teta Zuzka.

Práce herního terapeuta je velmi
rozmanitá. Především je prostředníkem v komunikaci mezi dětmi a
personálem oddělení. Stává se, že
děti již od prvních chvil nemají důvěru v bílou a modrou barvu, kterou na našem oddělení personál
nosí. V těchto případech právě
herní terapeut dokáže, že i ty děti,
které jakoby po předkročení prahu
oněměly, rázem rozvážou svoje jazýčky. Pomáhá dětem, ale i jejich
doprovodům porozumět nemoci,
léčbě a získává je ke spolupráci se
zdravotníky. Ke své práci využívá
prvků arteterapie, dramaterapie,
muzikoterapie a další.
Někdy je již cesta z příjmové ambulance na oddělení velmi dlouhá a
plná slz, pak není nic snazšího, než
zavolat tetu Zuzku, která si pro tyto
„strašpytlíky“ přijde sama. Na oddělení jim všechno ukáže, vysvětlí,
kde budou spát, kde jíst, kde si budou hrát. A že by se děti v nemocnici nudily, to ani náhodou – mají
spoustu práce s vystřihováním,
lepením a vybarvováním, ale především koumáním nad tím, jak to
vlastně v tom našem těle všechno
funguje a jak se to tam všechno
vejde. Jejím pomocníkem jsou terapeutické panenky, které zatím
nemají jméno, je to skřítek a víla.
Ty velké se nechají ochotně obvazovat, nevadí jim, když do nich děti

dloubají, píchají a klepou, ty malé
se zase rády zavrtají do pelíšků a
spolu s dětmi spí celou noc v jedné
postýlce. Skřítci ani víly neodchází
s dětmi domů, ale poslušně čekají na nově příchozí, aby jim pobyt
v nemocnici pomohli zvládnout.
Domů si děti můžou vzít jiné panenky, které si mohou samy i pomalovat.
Jestli všechno děláme, tak jak
máme, tak na to dohlíží veverka
Matylda. Když se budete dobře dívat, uvidíte ji všude po nemocnici,
jak poskakuje, šplhá a hlavně nakukuje do oken, tak aby věděla, co
se u nás děje a pošeptala svým pomocníků, skřítkům a vílám, co naše
děti nejvíc trápí a kdo je potřebuje
k tomu, aby mohl v noci bez slziček
spát nebo aby zvládl každou prohlídku pana doktora nebo paní
doktorky.
Když bychom to chtěli shrnout do
krátké věty, herní terapeut je průvodcem dětí při pobytu na našem
oddělení. Jelikož naši skřítci a naše
víly ještě nemají jména, žádáme
touto cestou všechny holky a kluky,
aby nám posílaly na níže uvedenou
adresu svoje návrhy. Nejvyšší počet
jmen zvítězí a naši pomocníčci tak
dostanou konečně svá jména.
Za pomoc vám moc děkujeme.
det@nemkyj.cz

Střípky

aneb co se u nás v poslední době událo
V úterý 17. 2. 2015 navštívil hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Michal Hašek se svým doprovodem naši nemocnici.
V úvodu své návštěvy se přivítal s ředitelkou nemocnice
Mgr. Danuší Křivákovou, setkal se s celým vedením
nemocnice a prohlédl si areál, kde bude umístěna
magnetická rezonance.
Pořízení přístroje a vybudování vhodných prostor přijde
nemocnici na 35 milionů korun. Magnetická rezonance
bude sloužit pro široké spektrum pacientů z celého
Jihomoravského kraje a také pro pacienty z kraje Zlínského.
Provoz by měl začít fungovat ještě v letošním roce.

<

Koncem minulého roku oslovili vedení nemocnice jednatelé
Šroubárny Kyjov s.r.o. ing. Janusz Pindur a ing. František
Červenka a nabídli nemocnici sponzorský dar na pořízení
přístrojové techniky. Vedení nemocnice přijalo nabídku
a dar určilo k pořízení bronchofibroskopu na plicní oddělení.
Dne 22. 12. 2014 předali jednatelé Šroubárny Kyjov
zakoupený přístroj za přítomnosti vedení nemocnice primáři
plicního oddělení MUDr. Petrovi Kolmanovi.
Přístroj se využívá k diagnostice, popřípadě léčbě
onemocnění dýchacích cest.

<

V pátek 13. 2. 2015 se na pražském Žofíně v rámci
6. reprezentačního plesu sester - Sestry na sál uskutečnilo
finálové kolo soutěže Miss Sestra 2014. Do finále se
probojovala i zástupkyně naší nemocnice sestra dětského
oddělení Karla Panáčková, která se umístila na skvělém
1. místě a tak úspěšně reprezentovala Nemocnici Kyjov.

<

V pondělí 13. 4. Nemocnice Kyjov slavnostně otevřela
rekonstruovanou část oddělení nukleární medicíny.
Slavnostního aktu se zúčastnili starostové spádových
obcí, zástupci spolupracujících firem a také jednatel
společnosti MSO servis ing. Luděk Šebesta,
která rekonstrukci prováděla.
Nový provoz si prohlédl i Mgr. Šlapal, náměstek hejtmana
JMK a radní pro zdravotnictví.
Provoz by měl začít fungovat ještě v letošním roce.

Program dobrovolníci v nemocnicích
Koncem minulého roku oslovila Nemocnici Kyjov koordinátorka dobrovolnického centra Občanského sdružení Krok, paní Petra
Hradilová a nabídla zařazení do programu Dobrovolníci v nemocnicích. Proč jsou dobrovolníci přínosem v péči o pacienty?
Dobrovolníci mohou přispět ke zkvalitnění pobytu pacienta v nemocnici. Zlidšťují atmosféru nemocničního prostředí a starají
se o to, aby se pacienti necítili opuštění a nepotřební. Dobrovolníci v žádném případě nenahrazují práci zdravotnického
personálu. Základním posláním dobrovolníků je vyplnění volného času pacientům, zejména seniorům a dlouhodobě
hospitalizovaným. Osvědčenými metodami je četba, povídání, naslouchání a výtvarné práce. Po nutných administrativních
formalitách se dobrovolníci pomalu začínají zapojovat do péče o nemocné i v naší nemocnici. Zatím se objevili na dětském
oddělení, další se uplatní na interním a chirurgickém oddělení.

Poslání programu
dobrovolnictví
 přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních a napomáhat
dětem, dospělým i starým lidem
s překonáním doby, kterou tráví
v nemocnici.
 být významnou psychosociální
podporou pacientů na lůžkových
oddělení nemocnice
 přispět i k lepšímu průběhu
a efektu léčby
 program je určen i mladým
lidem, kteří se chtějí blíže seznámit
se zdravotnickou profesí, starším
občanům či důchodcům nabízí
možnost nějak vyplnit svůj čas,
realizovat se a být stále aktivní
v péči o druhé

Nároky
na dobrovolníka
 věk min. 15 let
 absolvent školení dobrovolníků
 je evidován u příslušné
organizace, která sdružuje
dobrovolníky
 je danou organizací pojištěný
 je předem zaškolen na
příslušném oddělení nemocnice
 dodržuje kodex mlčenlivosti
 viditelně nosí jmenovku
s označením DOBROVOLNÍK
 svůj příchod i odchod vždy hlásí
sestrám na příslušném oddělení
 nezasahuje do ošetřovatelských
aktivit
 dochází na pravidelné supervize
dobrovolníků

Aktivita
dobrovolníka
 různé druhy pomoci na jednotlivých
odděleních podle toho, jak se navzájem
personál a zájemce o práci domluví.
 Dle potřeb jednotlivých oddělení.
 být společníkem/společnicí starším
pacientům
 obsluha nemohoucích (nabídnout
pití, přinést a přečíst noviny)
 krátí pacientům dlouhý čas léčby
na lůžku stolními hrami, četbou knih
m
 ůže doprovázet pacienty
na vyšetření
 s dětskými pacienty si dobrovolníci
malují, kreslí a hrají různé hry
Pokud se chcete stát dobrovolníkem,
můžete kontaktovat dobrovolnické
centrum Občanského sdružení Krok
v Kyjově, a požádat o bližší informace.

„VI. Den Florence Nightingale“ na téma: Koho záda nebolí?

Den ošetřovatelství slaví sestry a v současné době vlastně všechen nelékařský personál v den výročí narození Florence
Nightingale (12. 5. 1820). Byla vzdělaná v mnoha oborech (filozofie, historie, umění, přírodní vědy, matematika, statistika). Jako
první v historii vytvořila a prakticky použila grafy a diagramy, které prezentovala v publikaci Zápisky o armádě a nemocnici.
Nejvíce se Florence Nightingelová proslavila během Krymské války, kdy bojovaly Anglie a Francie proti Rusku. Během jejího
působení se razantně snížila úmrtnost vojáků, protože jim mimo jiné zajistila pravidelné jídlo, toalety, úklid a praní prádla,
nechala rozvést tekoucí vodu do jednotlivých pater nemocnice, vymyslela a nechala nainstalovat signalizační zařízení. Jako
první rozdělila poskytování ošetřovatelské péče mužům, ženám a dětem. Mezi nemocné vojáky chodila na kontroly i v noci,
proto je známá jako „Dáma s lampou.“ Stala se konzultantkou pro zdravotní péči o raněné a nemocné vojáky i v jiných
zemích. Florence Nightingale při své práci a později i při výuce ošetřovatelek preferovala 5 základních principů: ochrana
zdravého prostředí, čistý vzduch, funkční odpady, čistota a světlo. Její odkaz je stále platný.
Letošní ročník konference byl věnován péči o pacienta s problémy v oblasti zad. Vyjádřili se k ní přednášející z různých
oborů jako neurologie, ortopedie, rehabilitace, ale i kožního či gynekologie a v neposlední řadě také patologie, radiologie
či nukleární medicíny. Nešlo jen o pasivní naslouchání. Přítomní měli možnost zasoutěžit si v kvízu (přiřadit k historickým
nástrojům a pomůckám jejich současné protějšky), seznámit se s novými technikami cvičení

a sdílet své zkušenosti.

Záštitu jako každoročně převzal starosta města Kyjova, osobní účastí v čestném předsednictvu nás podpořili místostarosta
Bc. Antonín Kuchař, ředitelka Nemocnice Kyjov Mgr. Danuše Křiváková, doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc, FRCS(T), náměstek LPP
a organizátorka Mgr. Veronika Neničková, nám. pro oš. péči Nemocnice Kyjov. Poděkování patří všem přednášejícím, hostům
a hlavně sponzorům, kteří významně přispěli ke zdárnému průběhu konference. Na akci přišlo 300 účastníků, (207 účastníků
bylo z Nemocnice Kyjov + hosté z okolních nemocnic a zařízení z Uherského Hradiště, Hodonína, Břeclavi, Hustopeč, z FN u sv.
Anny, jedna účastnice i z FN Olomouc, dále ze soukromých privátních ambulancí, z Domova Horizont atd...

Doplňovačka o ceny
Správné řešení tajenky zasílejte do 30. 6. 2015 na email: sekretariat@nemkyj.cz Do předmětu uveďte heslo „Naše nemocnice.“
Vyhrává v pořadí desátá, dvacátá a třicátá doručená správná odpověď. Jména výherců zveřejníme v příštím vydání NN.
Výherci z minulého čísla: David Mahdal (Kyjov), Mgr. Marta Němcová (Kyjov), Naděžda Hubáčková (Hodonín)
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