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Dětská a dorostová péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 
Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Liberecký Region in 2004 
Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje 
o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných 
pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle 
druhu zdravotnického zařízení a dle území. 

Summary 
Information on health service activity in the branch of children and adolescents care in the Liberecký 

region in 2004 contains data about out-patient care from area of health service network, personnel capacity, 
activity, patients followed up for selected diagnoses and also basic indicators of in-patient care in hospitals. 
Data are presented by type of health establishment and by territory. 

Podkladem pro vytvoření tohoto materiálu byl výkaz A (MZ) 1-01 o ambulantní činnosti 
zdravotnických zařízení a výkaz L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a jeho využití. Tyto výkazy 
jsou součástí Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ustanovil nové 
kategorie zdravotnických pracovníků, které ale nejsou plně srovnatelné s kategoriemi 
původními. Oproti dříve uváděné SZP (střední zdravotničtí pracovníci) je nyní uváděna 
kategorie ZPBD (zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti). 

Činnost oboru dětského a dorostového - ambulantní péče 
V Libereckém kraji působí 103 pracovišť ambulantní dětské a dorostové péče, 

ve kterých zajišťuje lékařskou péči 102,39 lékařů (z toho je 87 % praktických lékařů) 
a 105,57 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí bez odborného 
dohledu (ZPBD). Do uvedených hodnot jsou započítáni také smluvní pracovníci, úvazek 
lékařů pracujících na dohodu, smlouvu o dílo nebo jako spolupracující rodinný příslušník 
byl k 31.12.2004 v našem kraji pouze 0,58. Na 1 úvazek lékaře připadlo v kraji ročně 
celkem 6 264 ošetření (vyšetření). Největší počet vyšetření na 1 lékaře byl proveden 
ve specializovaných ambulantních zařízení (8 427 ošetření). 

V průběhu roku bylo v Libereckém kraji provedeno celkem 641 388 ambulantních 
ošetření (vyšetření) dětí a dorostu (dále jen ošetření). V absolutní výši to bylo nejvíce 
v okrese Liberec (245 304). Také počet ošetření provedených za rok na 1 léčeného 
pacienta byl nejvyšší v okrese Liberec (9,20), nejnižší pak byl v okrese Česká Lípa (7,44) 
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a jen nepatrně nižší byl v okrese Jablonec nad Nisou (7,53). Všechny tyto hodnoty jsou 
nad celorepublikovým průměrem (7,20).  

Největší objem představovala ošetření léčebná (77,12 %), následovala ošetření 
preventivní (20,16 %). V návštěvní službě bylo provedeno 2,06 % ošetření, zanedbatelnou 
část tvořila vyšetření ostatní (0,66 %), která představují tzv. nezařaditelná vyšetření 
(např. pro účely sportovní, očkování pro cesty do ciziny, přihlášky na školy, apod.). 

 Z evidence dispenzarizovaných onemocnění u dětí (ve věku 0-14 let) vyplývá, že 
v roce 2004 v našem kraji připadlo na 100 registrovaných dětí v průměru 31,1 
onemocnění. Nejvyšší počet dlouhodobě léčených dětí byl v okrese Česká Lípa (37,5 
onemocnění na 100 registrovaných pacientů), nejnižší pak v okrese Liberec (25,1). 
Průměr v ČR byl 30,7 onemocnění na 100 registrovaných pacientů. V Libereckém kraji 
měly stejně jako v celé ČR největší zastoupení nemoci dýchací soustavy (5 170 případů, 
z toho 2 080 je astma). Druhou nejčastější diagnózou byly nemoci nervové soustavy, 
nemoci oka a nemoci ucha (4 405 případů, z toho 2 847 jsou poruchy vidění, slabozrakost, 
slepota). Výrazný podíl tvořila také skupina nemocí kůže a podkožního vaziva (2 226 
případů). Další významnou skupinou byly nemoci močové a pohlavní soustavy (1 691 
případů).  

U dětí v dorostovém věku (15-19 let) bylo v kraji na 100 registrovaných pacientů 
39,9 onemocnění s nutnou dispenzarizací. Nejvyšší počet dlouhodobě léčených pacientů 
byl v okrese Jablonec nad Nisou (44,3 onemocnění na 100 registrovaných pacientů), 
nejnižší v okrese Liberec (36,5). Průměr v České republice byl 42,4 onemocnění na 100  
registrovaných pacientů. Největší zastoupení v této věkové skupině měly stejně jako v celé 
ČR nemoci nervové soustavy, nemoci oka a nemoci ucha (1 822 případů, z toho 1 193 
jsou poruchy vidění, slabozrakost, slepota). Následovaly nemoci dýchací soustavy (1 817 
případů, z toho 793 je astma). Další významnou skupinou byly nemoci svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně (1 031 případů). 

Činnost a využívání lůžkového fondu dětských oddělení nemocnic 
V Libereckém kraji je 5 dětských lůžkových oddělení (včetně novorozeneckých 

pracovišť), ve kterých ke konci roku pracovalo 27,66 lékařů a  123,18 zdravotních sester 
u lůžka. Na těchto odděleních bylo v průměru 202 lůžek (v ČR celkem 5 209), průměrný 
denní stav obsazených lůžek byl v kraji 137,6, na 1 lékaře připadalo denně 5 pacientů 
na lůžku.  

Kromě čtyř novorozeneckých pracovišť při dětských lůžkových odděleních (47  lůžek) je 
v Libereckém kraji také jedno novorozenecké pracoviště pod oddělením gynekologie 
(10 lůžek) a jedno samostatné novorozenecké oddělení (28 lůžek). 

 

Zpracovala: 
Monika Kettnerová 
ÚZIS ČR, Liberecký krajský odbor 
Voroněžská 44, 460 01 Liberec 1 
tel.: 485217230, kettnerova@uzis.cz, http://www.uzis.cz 
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lékařů
struktura 

lékařů
v %

ZPBD 2) celkem struktura 
v %

na 1
lékaře

Praktický lékař pro děti a dorost 95 89,53 87,44 86,74 613 664 95,68 6 854,3 

Specializovaná amb. péče v lůžkových ZZ 5 12,31 12,02 18,38 23 089 3,60 1 875,6 

Specializovaná amb. péče v ostatních ZZ 3 0,55 0,54 0,45 4 635 0,72 8 427,3 

Liberecký kraj celkem 103 102,39 100,00 105,57 641 388 100,00 6 264,2 

Česká Lípa 22 20,00 x 27,71 149 138 x 7 456,9 

Jablonec nad Nisou 23 20,26 x 21,23 121 801 x 6 011,9 

Liberec 38 39,90 x 37,61 245 304 x 6 148,0 

Semily 20 22,23 x 19,02 125 145 x 5 629,6 

1) Součet úvazků, vč. smluvních

Pozn.: ve zvýrazněných obcích je více než 6 zdravotnických zařízení poskytujících péči o děti a dorost 

Personální zajištění a počet ošetření - vyšetření v ambulantní péči 
dle druhu poskytované péče a dle území

Počet ZZ 
a praco-

višť

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření

Síť zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní péči o děti a dorost 
v Libereckém kraji (dle území obcí s rozšířenou působností)

2) ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu 
   dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních § 5 - § 21

dle okresu

dle druhu zařízení
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Struktura počtu ošetření - vyšetření dle druhu ošetření a dle území

léčebná preventivní v návštěvní 
službě

Česká Lípa 149 138 79,39 19,47 0,79 20 044 7,44  
Jablonec nad Nisou 121 801 72,82 24,73 1,82 16 180 7,53  
Liberec 245 304 76,74 19,81 2,86 26 677 9,20  
Semily 125 145 79,32 17,24 2,26 14 738 8,49  
Liberecký kraj 641 388 77,12 20,16 2,06 77 639 8,26  
ČR 14 963 540 76,16 20,78 1,49 2 079 090 7,20  

Území, okres

Počet 
ošetření 

- vyšetření 
celkem

z toho ošetření - vyšetření (v %) Počet 
léčených 
pacientů

Počet ošetření 
na 1 léčeného 

pacienta

Struktura ošetření - vyšetření podle druhu

Preventivní
20,2%

Ostatní
0,7% V návštěvní 

službě
2,1%

Léčebná
77,1%

Počet obyvatel (0 - 19 let) na 1 lékaře
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Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu

celkem z toho děti 
(v %)

na 1 tisíc 
registrovaných 

pacientů

A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci (vč. následků) 706  78,47  7,9  
C00-D48 Novotvary 119  68,91  1,3  
D50-D89 Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy 

týkající se mechanismu imunity
449  72,38  5,0  

E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 920  65,51  32,8  
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 1 361  70,83  15,3  
G00-G99, 
H00-H59, 
H60-H95

Nemoci nervové soustavy, nemoci oka a očních adnex, 
nemoci ucha a bradavkového výběžku

6 227  70,74  69,9  

I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 1 074  61,27  12,0  
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 6 987  73,99  78,4  
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 654  60,86  7,3  
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 012  73,90  33,8  
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy 

a pojivové tkáně
2 366  56,42  26,5  

N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 264  74,69  25,4  
Q00-Q89 Vrozené vady, deformace 1 500  78,13  16,8  

1) jeden pacient může být uveden i vícekrát pokud je sledován pro více diagnóz

Vybraná diagnóza MKN -10

Počet 1) dispenzarizovaných pacientů k 31.12.

Dispenzarizovaní pacienti 
na 1 tisíc registrovaných pacientů dle věku
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Struktura dětí dle délky kojení a dle území

do 6 týdnů 6 týdnů až 
2 měsíce

3 měsíce až 
5 měsíců

6 měsíců 
a déle

Česká Lípa 999 29,63 20,72 23,02 22,92 3,70 
Jablonec nad Nisou 811 19,73 20,47 20,84 33,05 5,92 
Liberec 1 476 25,68 15,72 21,07 33,88 3,66 
Semily 708 15,25 25,56 27,26 27,68 4,24 
Liberecký kraj 3 994 23,61 19,68 22,61 29,87 4,23 
ČR 92 588 18,59 17,04 24,00 35,80 4,56 

Území, okres

Počet dětí při roční prohlídce

celkem
v tom kojené děti (v %)

nekojené 
děti (v %)

Průměrný počet ošetření kojenců (0-11 měsíců) 
na 1 registrovaného kojence
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léčebná ošetření preventivní ošetření

Struktura dětí při roční prohlídce dle délky kojení
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Struktura registrovaných dětí a dorostu dle věkových skupin a dle území

0 - 11 
měsíců 1 - 4 roky 5 - 9 let 10 - 14 let 15 a více let

Česká Lípa 23 107 4,44 18,67 22,44 29,97 24,48 
Jablonec nad Nisou 17 676 4,83 18,31 22,47 30,27 24,12 
Liberec 32 235 4,84 18,40 22,70 29,66 24,40 
Semily 16 119 4,62 17,10 22,16 30,48 25,64 
Kraj 89 137 4,69 18,21 22,49 30,01 24,59 
ČR 2 066 049 4,63 17,79 22,43 29,44 25,70 

Území, okres

Počet registrovaných dětí a dorostu 

celkem
v tom ve věku (v %)

Struktura registrovaných pacientů dle věku

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Česká Lípa

Jablonec nad 
Nisou

Liberec

Semily

Liberecký kraj 

ČR

0 - 11 měsíců 1 - 4 roky 5 - 9 let 10 - 14 let 15 a více let
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Kraj ČR

Počet oddělení 5 101 

Počet pracovníků 1)

lékaři 27,66 606,32 
ZPBD 2) celkem 128,37 3 038,01 
sestry 2) u lůžka 123,18 2 884,56 
ZPOD 2) 15,00 336,93 

Průměrný počet lůžek 202,00 5 209,25 
Průměrný denní stav obsazených lůžek

celkem 137,6 3413,00
na 1 lékaře 5,0 5,6 
na 1 sestru 2) u lůžka 1,1 1,2 

Počet lékařů na 100 lůžek 13,69 11,88 

Počet ZPBD 2) na 100 lůžek 63,55 59,51 
Počet hospitalizovaných 12 632 261 553 
Nemocniční letalita 0,4 0,8 
Využití lůžek ve dnech 249,4 239,8 
Průměrná ošetřovací doba 4,0 4,8 

1,4 2,2 

1) Součet úvazků
2) Zdravotničtí pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb.

3) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu

Seznam nemocnic s lůžkovým dětským oddělením v kraji:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa                      
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Krajská nemocnice Liberec
Masarykova městská nemocnice                      
Městská nemocnice Turnov                                          

Prostoj lůžek 3)

Ukazatel

Využívání lůžkového fondu dětských oddělení nemocnic 
a zatížení zdravotnických pracovníků

ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu (§ 5 - § 21)
sestry - všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 - § 6)
ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 - § 42)

ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje č. 2/2005 strana 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Web Graphics Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


