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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA OBĚDŮ  PRO AKTIVNÍ SENIORY 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa nabízí seniorům obědy za 60,- Kč a to dietu nebo výběr ze tří jídel(za stejnou 

cenu). Podmínkou je, že si pro oběd musíte zajít přímo do jídelny nemocnice s poliklinikou. Oběd si můžete sníst 

přímo v jídelně nebo si ho odnést ve vlastních jídlonosičích. S dotazy,případně objednávkami se obracejte na pana 

Bučko,telefon 487 726 691 nebo mobil 603 816 039.  

PRODEJ ČTYŘKOLKY-INVALIDNÍHO VOZÍKU 

Nabízíme zájemcům prodej  čtyřkolky-invalidního vozíku(2 roky starého). Původní cena 43.000, nyní 22.000,- Kč. 

Zájemci mohou volat na tel. 

 

REKONDIČNÍ POBYT 

Nabízíme  rekondiční pobyt pro všechny, kteří chtěji zlepšit svůj životní styl, udržet si svoji fyzickou i psychickou 

aktivitu a pohodu.  Uskuteční se  ve dnech 24. – 30. září 2017 v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech. Zájemci 

se mohou hlásit u E. Zemanové-723594459 nebo Z. Zahrádkové-606161859 

ARTETERAPIE 

Znovu připomínáme, že další setkání v arteterapeutické dílně  se uskuteční ve středu 30. Srpna 2017  od 13.00 

v Komunitním centru, Školní 2213. Příští termíny setkání- 6. 9. 2017 a 20. 9. 2017. 

ZNAKOVÝ JAZYK 

Kurz znakového jazyka začne v úterý 3. října 2017 od 15.00 v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa.  Je 

určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové-723594459 nebo Z. 

Zahrádkové-606161859. 

 



NABÍDKA AKREDITOVANÉHO KURZU 

Nabízíme zájemcům možnost zúčastnit se akreditovaného kurzu „Pracovník v sociálních službách“. Rozsah kurzu 

150 hodin. Kurz bude probíhat v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa od 30. Září do 2. Prosince 2017. 

Zájemci mohou kontaktovat E. Zemanovou-723594459. 

 

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? 

CYKLUS PEČUJ DOMA A S NÁMI 

od 23. září v České Lípě 

 Diakonie ČCE pořádá v České Lípě cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, 
starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky 
nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.  

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.   

Kurzy se uskuteční v prostorách Sboru ČCE Česká Lípa, Chelčického 1012/1, 470 01  Česká Lípa.  

 Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte, prosím, přihlášku.   

Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, 
uveďte, prosím, termíny do políčka poznámka. U kurzů, které jsou rozděleny do dvou částí, není možné hlásit se 
pouze na druhou část.  

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Závazná přihláška na cyklus Pečuj doma a s námi – Sbor ČCE Česká Lípa, Chelčického 1012/1, 470 01  
Česká Lípa.  

  

Jméno, příjmení, titul: .......................................................................................................................  

Adresa bydliště: ................................................................................................................................  

Telefon, e–mail:.................................................................................................................................  

Poznámka:......................................................................................................................................... Datum narození: 
........................................ Datum, podpis: ………..................................................  

Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů realizátorem projektu. Údaje bude 
využívat jen v rozsahu nutném k realizaci projektu a neposkytne je třetím osobám.  Přihlášku prosím zašlete na 
adresu: Diakonie ČCE, Pečuj doma, Hrnčířská 27, 602 00 Brno. V elektronické podobě se můžete přihlašovat přes 
webový formulář na www.pecujdoma.cz,  e-mailem na dagmar.pelcova@diakonie.cz, telefonicky na čísle 739 244 

784.   Rádi zodpovíme i Vaše dotazy.  

 

 

 

 



UPOZORNĚNÍ 

NRZP oznámila, že  avizované navýšení příspěvku na péči u IV. stupně pro osoby o které se pečuje v domácím 

prostředí  nebude. 

 

LÉKY DO KOŠE NEPATŘÍ 

Státní ústav pro kontrolu léčiv si dává za cíl informovat širokou laickou veřejnost o správném skladování a likvidaci 
léčiv, čímž chce posílit lékovou vzdělanost pacientů a jejich zájem o vlastní zdraví. 
   Nepoužité léky jsou tzv. nebezpečným odpadem a vyžadují zvláštní zacházení. Jediným správným způsobem 
likvidace léčiv je jejich odevzdání v lékárně, která má povinnost je převzít.  
  Dále je velice důležitá vzájemná komunikace mezi pacientem a lékařem či lékárníkem při rozhodování o 
předepsání či nákupu léků, a to především kvůli možnému vzniku nežádoucích interakcí při užívání více léků se 
stejnou účinnou látkou, či léků, jejichž vzájemné užívání se vylučuje. 
   Správné skladování léků:  Příbalovou informaci čte pravidelně pouze 39% lidí, dalších 41% respondentů ji čte 
také, ale pouze u těch léků, u kterých si nejsou jisti jejich užíváním. Třetina osob příbalové letáky nečte  vůbec  
nebo jen výjimečně. 
   Domácí lékárnička: pouze 25% lidí pravidelně kontroluje léky, které mají doma. 7% je nekontroluje nikdy, ani 
před použitím! 
   Skladování léků, které byly připraveny v lékárně: Přesně podle doporučení lékaře či lékárníka užívají lék 2 
třetiny lidí,  většina ostatních lék  občas užije jinak, než bylo doporučeno. 
    

   Co dělat, když… 
1)… se po použití léků objeví nežádoucí účinky? 
           Nežádoucí účinek se může objevit i tehdy, splňuje-li lék parametry kvality, účinnosti a bezpečnosti. 
           Jedná se o nepříznivou a nezamýšlenou reakci, která vzniká po požití léků. V takovém případě je vždy třeba 
informovat ošetřujícího lékaře, který zváží další postup léčby(může také upravit dávkování, lék vysadit, předepsat 
pacientovi jiný lék atp.). 
           Pokud takový lék pacientovi doma zbyde, měl by jej odevzdat jako nepoužitelné léčivo do lékárny. 
V žádném případě není vhodné, aby lék užíval jiný člen domácnosti, kterému nebyl lékařem předepsán. 
 
2)… užijete několik léků se stejnou účinnou látkou? 
           V případě, že pacient navštěvuje více lékařů, může dojít k situaci, kdy je mu předepsáno více léků se 
stejnou účinnou látkou.  
           Pokud mají léky odlišný obchodní název, pacient si nemusí všimnout, že tentýž lék(stejnou účinnou látku) 
užívá dvakrát, a dochází tak k nezamýšlenému předávkování. 
           Proto je vždy třeba poradit se s lékařem či lékárníkem o všech lécích, které pacient aktuelně užívá. Stejná 
situace může nastat i při nákupu  volně prodejných léků v lékárně(např. účinnou látku paracetamol najdete v řadě 
léků s různými obchodními názvy). 
          I zde je vhodná porada s lékárníkem, který může upozornit na nebezpečí možného předávkování. 
 
3)…zamýšlíte užít lék, který je prošlý? 
         Stejně jako potraviny či kosmetika mají i léky stanovenou dobu použitelnosti. Jestliže již doba použitelnosti 
pominula a lék tzv. exspiroval, nelze jej použít. 
         Doba použitelnosti léků je stanovena na základě stabilitních studií, díky čemuž je zaručena bezpečnost, 
kvalita a účinnost léku. Znamená to tedy, že při správném použití léků v rámci jeho doby použitelnosti je jeho 
bezpečnost, kvalita i účinnost garantována. 
     Jestliže se lék použije poté, co exspiroval, u pacienta mohou vzniknout nepředpokládané zdravotní potíže 
různého rozsahu. 
 
Správná likvidace léků: Pouze 52% lidí odevzdává nepoužitelné léky v lékárně. 24% lidí přiznalo, že je vyhazuje 
do popelnice, 7% je spláchne do WC. Ve zbytku případů jsou léky odevzdány lékaři, někomu z příbuzných, příp. si 
je lidé nechávají doma. 
    V r.2013 bylo zlikvidováno 281 tun lékového odpadu v celkové hodnotě 1,2 miliardy Kč!!! Náklady na likvidaci= 
7,8 mil. Kč. 
Kontakty: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, infs@sukl.cz, infolinka:272 185 333; www.olecich.cz 
 
Nezapomínejte ani na to, že léky vždy musí být uloženy mimo dosah dětí! 
 
MYSLETE NA SVÉ ZDRAVÍ A NA ZDRAVÍ VAŠICH BLÍZKÝCH 

mailto:infs@sukl.cz
http://www.olecich.cz/


 
 

 VÝROČÍ,NA NĚŽ BYCHOM NEMĚLI ZAPOMÍNAT 
1.7.1990 byla zrušena Varšavská smlouva 
2.7.1951 vražda funkcionářů MNV a KSČ 
5.7.1943 ofenzíva Rudé armády u Kursku 
5.7.863 příchod Cyrila a Metoděje 
6.7.1415 upálení Mistra Jana Husa 
6.7.1944 ve Slezských Životicích Němci popravili 36 mužů 
8.7.1917 zemřel český spisovatel Karel Václav Rais 
8.7.1891 se narodil národní umělec český básník Josef Hora 
10.7.1940 začala bitva o anglii 
10.7.1913 zemřel český malíř Mikoláš Aleš 
11.7.1951 den POHRANIČNÍ STRÁŽE 
11.7.1856 zemřel Josef Kajetán Tyl 
11.7.1960 národní shromáždění schválilo ústavu ČSSR a státní znak 
13.7.1943 němci vypálili Česká Malín a Volyni 
14.7.1420 bitva na Vítkově husité porazily křižáky 
14.7.1789 pádem Bastilly začala velká francouzská revoluce 
16.7.1773 se narodil Josef Jungmann český básník 
16.7.1914 se narodil generálmajor Antonín Sochor 
17.7.1945 zahájena konference představitelů antifašistické koalice v Postupimi 
18.7.1941 podepsána Československo- sovětská úmluva o válečné spolupráci 
21.7.1880 se narodil Milan Rastislav Štefánik slovenský astronom, politik 
27.7.1953 v Koreji podepsána dohoda o příměří 
28.7.1914 začala 1. světová válka 
30.7.1419 defenestrace - vypukla husitská revoluce v Čechách 
31.7.1942 umučena v KT Ravensbruck novinářka a spisovatelka Jožka Jabůrková 
2.8.1945 zveřejněny závěry  postupimské konference tří vítězných velmocí SSSR, USA a Velké Británie 
5.8.1852 zemřel František Ladislav Čelakovský, český básník 
6.8. Den BOJE za zákaz jaderných zbraní 
6.8.1945 USA svrhly Hirošimu první atomovou bombu 
8.8.1945 USA svrhly druhou atomovou bombu Nagasaki 
8.8.1841 se narodil Antonín Dvořák český skladatel 
9.8.1959  zemřel E. F. Burian divadelní teoretik a dramatik 
12.8.1928 zemřel Leoš Janáček, český skladatel 
13.8.1926 se narodil kubánský revolucionář, politik a prezident kuby Fidel Castro Ruz 
13.8.1871 se narodil Karl Liebknecht zakladatel KS Německa 
16.8.1921 byl ubit slovenský zbojník Nikola Šuhaj 
21.8.1942 začala bitva u Stalingradu 
22.8.1891 zemřel Jan Neruda český básník a novinář 
23.8.1939 podepsána smlouva o neútočení mezi SSSR a Německem 
23.8.1851 narodil se Alois Jirásek český spisovatel 
28.8.1903 se narodila Gusta Fučíková česká politička a veřejná činitelka 
29.8.1944 počátek Slovenského Národního Povstání významný den 
30.8.1919 se narodil český básník Jiří Orten ( usmrcen německým autem) 
31.8.1940  říšský protektor K. Neurath a K. H. Frank předložily Hitlerovi návrhy na likvidaci českého národa 
1.9.1939 začala druhá světová válka v Evropě. Hitlerovské Německo napadlo Polsko 

 

(zpracovala L. Hrušková) 
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