ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Příspěvková organizace (zřízená podle § 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění)
MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

Vážená paní, vážený pane,
Rádi bychom Vás infomovali o projektu, který s Vaší pomocí chceme zajistit.
Projekt OdCom „ Objektivizace stížností na zápach v Sasko-Českém pohraničí - Příspěvek k analýze příčin a zkoumání
zdravotních následků“ financuje Evropská komise v rámci programu česko-saské přeshraniční spolupráce vedoucím partnerem
je TU Drážďany. Projekt je zajišťován v období 2015 – 2019. Spolupracujícími institucemi jsou LfULG, TROPOS
Lipsko,ČHMÚ Ústí nad Labem,Ústecký kraj, SMUL Sachsen a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
Cílem tohoto projektu je zjištění a specifikace místa a druhu zápachu, kterým mohou být obtěžováni obyvatelé příhraničního
území v Krušných horách jak na naší straně hranice, tak na Německé straně.
Aby mohl být projekt uveden v život, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci. Rozsah spolupráce je následující:
-

-

-

-

-

-

vyplnění informovaného souhlasu
během října 3x prověření schopnosti čichání pomocí vyšetření na OLFAKTOMETRU u firmy která vysoutěží poptávku
zadanou saským Úřadem pro životní prostředí a geologii (čas uhradíme v rámci dohody o pracovní činnosti s naším
ústavem). Vyzkoušení bude zajištěno v sobotu, potrvá cca 90 minut a cestu zajistíme, případně nahradíme.
v případě výběru firmou a dobrého stavu vašeho čichového orgánu se předpokládá práce na období od listopadu do
konce března v letech 2016 – 2019. Půjde o vyplňování pachových dotazníků k evidenci a popisu pachových epizod
pokud budete souhlasit, můžete být vybaveni spirometrem ke zjištění plicních funkcí při pachové epizodě, zacvičíme
Vás v provádění samovyšetření, možné je vyšetřit i rodinné příslušníky, výsledky vyhodnotíme a budeme Vás
informovat.
u 4 – 5 spolupracujících osob budou prováděny pro analýzy ovzduší při epizodách odběry ovzduší do kanistru. Odběry
jsou velmi jednoduché a budete zacvičeni našimi odborníky. Pro odběr kanistrů proběhlo ve Zdravotním ústavu v Ústí
nad Labem výběrové řízení na dodávku podle zákona o veřejných zakázkách. Odběry započnou pravděpodobně na
počátku příštího roku.
telefonická informace provedeného odběru na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem na číslo (bude sděleno)
po domluvě předání odebraných vzorků ovzduší pracovníku ZÚÚL s vyplněnou průvodkou, zároveň bude vyplněn
pachový dotazník, který bude pravidelně odebírán pracovníky Zdravotního ústavu, telefonní kontakt 477751139, nebo
477751167, 724526885
bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti pro práci pro projekt pro ověření čichových schopností na olfaktometru,
v případě zjištění dobrého čichu bude uzavřena další dohoda na odběrovou a pachově objektivizační činnost
finanční odměna činí celkem 200 Euro / 2 roky, za účast při výběru olfaktometrií méně
spolupracovníci - čichači budou kontaktováni naším ústavem a LFULG k vyšetření na olfaktometru a bude jim sděleno,
kde a kdy kontrola čichových schopností proběhne (Seiffen nebo Hora Sv. Kateřiny, říjen 2016), budeme zajišťovat
hromadný transport, pokud to bude třeba
data o spirometrickém vyšetření budou předána pracovníkům Zdravotního ústavu, výsledky Vám budou vysvětleny,.
proběhne hromadné statistické anonymní zpracování výsledků
data o pachových epizodách i spirometrická data budou anonymně zpracována a budou předmětem meteorologického a
statistického vyhodnocení, které bude provedeno v ZÚ Ústí nad Labem a LFULG/TU Dresden
anonymní údaje o pachových epizodách, výsledky spirometrií a výsledky analýz odebraného ovzduší budou zpracovány
ve zprávě z projektu

Věříme, že vzájemná spolupráce bude přínosná a zajímavá pro obě strany.
Děkujeme za Váš čas a ochotu. Pokud by pro Vás byla spolupráce moc náročná, dejte nám vědět.
Srdečně Vás zdraví
V Ústí n/L, 21.9.2016
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