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Univerzita pomůže pacientům po amputaci končetin
5.12.2006    Právo    str. 13   Severní Morava a Slezsko

    Karel Balcar    

Kvůli civilizačním chorobám a úrazům stále více přibývá amputací končetin. Potvrdil to Jiří Rosický, který
přednáší na novém oboru Ostravské univerzity Ortotikprotetik.

“Poptávka po kvalitních ortézách a protézách je vysoká a bude se stále zvyšovat. V evropských zemích
je takto postiženo 25 až 30 osob na každých sto tisíc obyvatel, což je velmi vysoké číslo,” tvrdí Rosický.

Cena za úspěch

Důvodem je pokročilá medicína, která zachraňuje i nemocné, kteří by dříve vážné onemocnění nebo úraz
nepřežili. “Cenou za tento úspěch ale mnohdy bývají dočasná nebo trvalá zdravotní postižení, kdy se pacient
bez ortotiky nebo protetiky neobejde,” dodal.

Ortézy se používají v případech, kdy určitá část lidského těla ztrácí svou funkci, protéza je zase
náhradou chybějící části těla. Podle dalšího z přednášejících, Petra Krawczyka, mezi závažné civilizační
choroby, které mohou omezit hybnost pacienta, patří například cukrovka, ale také neurologická, revmatická
nebo onkologická onemocnění.

Ostravské prvenství

Obor ortotik-protetik se v letošním akademickém roce v rámci celé republiky vyučuje zatím jen v Ostravě, kde
má prvních patnáct studentů. Potvrdila to proděkanka pro studium Zdravotně sociální fakulty Ostravské
univerzity Hana Sochorová s tím, že je to obor na pomezí techniky a zdravotnictví.

Absolventi budou umět komunikovat s lékaři i terapeuty a zároveň budou rozumět mechanismu protéz a
ortéz. Pomůcky budou umět také navrhnout pro potřeby konkrétního pacienta. Svou praxi během studia
získávají na úzce specializovaných protetických pracovištích v kraji.

Foto popis| Studenti nového oboru Ortotikprotetik musejí umět vyrobit náhradu chodidla podle předloženého
modelu.
Foto autor| Foto Ostravská univerzita (2)

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

SZTUCK oživil Půdu
6.12.2006    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - kraj Moravskoslezský

    MARKÉTA RADOVÁ    

Členové mladého těšínského uskupení přinesli do města nové kulturní aktivity

Český Těšín - Oživení prostoru půdy v kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně patřilo k
projektům, které vznikly za podpory odvolaného ředitele Střelnice Lukáše Brzobohatého.

S myšlenkou na využití podkrovních prostor přišel letos na jaře všestranný pedagog, v současnosti
vyučující na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Petr Kantor.

Půda, dosud využívaná jako galerie, jej zaujala natolik, že se s pomocí zaměstnanců kulturního
střediska a členů uskupení SZTUCK Na Půdě rozhodl iniciovat zde vznik nových kulturních aktivit.

“Je to fascinující prostor. Nepříliš velký, ale s velmi charismatickou atmosférou,” popisuje.
Od prvního dubna uspořádali členové SZTUCKu v podkrovních prostorech kulturního střediska literární,

divadelní, filmové, hudební i přednáškové večery, úspěšné nejen u české, ale i polské části publika.
Během velmi úspěšného půlroku začali členové SZTUCKu fungujícího při občanském sdružení Petrklíč

help také vydávat novou uměleckokulturní revue s jednoduchým názvem SZTUCK.
Sto deset výtisků prvního čísla bylo rozprodáno a další kusy byly dotištěny.
“Je možné objednat si je na adrese sztuck@seznam.cz,” podotýká Petr Kantor. Nyní se chystá vydání čísla
druhého.

Nečekaný úspěch měla hned první akce na Půdě - prvního dubna se zde odehrál japonský večer.



“I několik dalších akcí v Českém Těšíně, nejen v prostorách Půdy, mělo úzké sepětí s Japonskem - třeba
zářijový Anime festival nebo výstava japonských plakátů a artefaktů,” připomíná Petr Kantor. Jde o poněkud
netypické spojení - Českého Těšína a Japonska. “Někdy tomu s mírnou nadsázkou říkám těšínskojaponské
souznění. Multikulturní Těšín získává nový kulturní rozměr,” říká Petr Kantor, který v Japonsku pobývá právě v
těchto dnech. Přednáší už poněkolikáté na univerzitě v Tokiu.

Spektrum pořadů na Půdě se členové SZTUCKu snaží přizpůsobovat specifikům diváckého zájmu.
Přicházejí lidé všech věkových kategorií, Češi i Poláci.
V prostoru Půdy se za letošní půlrok vystřídali polští i čeští literáti -Jerzy Oszelda, Małgorzata Szklorz či Marcela
Adámková - hudebníci, například členové hudební sekce polské skupiny Poethicon nebo herci Těšínského
divadla. “Během letos poslední akce, 17. listopadu, vystoupili mladí herci Těšínského divadla ve hře Byla jedna
vesnice na motivy povídky Sluha Kristýny Rojové,” uvádí Petr Kantor.

Nová sezona na Půdě začne opět až na jaře, podkrovní prostory dosud totiž nebyly zatepleny. “V
zimních měsících chceme uspořádat několik akcí v knihovně, domě dětí a mládeže a v sále kulturního
střediska.” K prvním jarním akcím bude patřit představení nových čísel uměleckokulturní revue SZTUCK.

***

“Půda je fascinující prostor. Nepříliš velký, ale s velmi charismatickou atmosférou.”

Petr Kantor

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Studenti budou zkoumat vliv hluku na zdraví lidí
6.12.2006    Moravskoslezský deník    str. 5   Ostrava

    MARTIN PLEVA    

Od půlky prosince se zaměří na ulici Sokolskou v Přívoze

Ostrava - Má stále narůstající komunální a dopravní hluk v městských aglomeracích vliv na lidské zdraví? Na
tuto otázku se snaží najít odpověď výzkum, který provádějí studenti katedry hygieny a epidemiologie Zdravotně
sociální fakulty Ostravské univerzity. Poprvé ověřovali negativní aspekty vlivu hluku na kvalitu lidského života
letos na jaře, podruhé vyrazí za lidmi do jedné klidné a jedné rušné části Ostravy v těchto dnech.

“Od poloviny prosince se zaměříme na obyvatele domů na ulici Sokolské v Ostravě-Přívoze, konkrétně
v úseku před řízenou křižovatkou U Dlouhých. Považujeme tuto lokalitu za extrémně zatíženou hlukem, a proto
nás zajímá zdravotní stav zdejších lidí,” sdělila vedoucí katedry Milena Menzlová. V lednu příštího roku pak
bude po dle jejích slov probíhat měření v takzvané tiché oblasti, a to v městské části Nová Bělá. Jedná se o
lokality kolem ulic Krčmarských, Hončově, Na Šancích a části ulice Krmelínské. “Měření bude provádět pět
studentů naší katedry a výsledky budou předány státnímu zdravotnímu dozoru,” dodala ještě Menzlová.

A k jakým poznatkům došli studenti při prvním měření, když si jako rušnou oblast vytypovali ulici 28.
října v Mariánských Horách a jako klidnou část ulici Pavlouskovu v Porubě? “Několik obyvatel ulice 28. října má
problémy se sluchem, ale většinou to byli starší lidé, takže svou roli zde sehrává také věk. Podle zjištění tak má
hluk spíše vliv na stres, lidé v rušné oblasti často v noci nemohou spát a také mají vyšší krevní tlak,” podělila se
během prvního výzkumu o své poznatky studentka Lenka Machačová.

Foto popis| Jako rušná oblast pro výzkum hluku byla nyní vytypována křižovatka na ulici Sokolské u hospody U
Dlouhých.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava


