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Radiodiagnostika - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 
X-ray Diagnostics - Activity in Branch in the Jihomoravský Region in 2003  

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiodiagnostickém v Jihomoravském kraji v roce 2003 
obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle 
druhu zdravotnického zařízení. 

Summary 
Information on health service activity in the branch of X-ray diagnostics in the Jihomoravský region in 

2003 contains data about personnel capacity and the numbers of selected types of examinations by districts 
of the region and  by type of establishment.  

Podkladem pro zpracování dat jsou vybrané informace z ročního výkazu A (MZ) 1-01 
o činnosti zdravotnických zařízení v oboru radiodiagnostiky. Výkaz je součástí Programu 
statistických zjišťování v České republice na rok 2003, který byl zveřejněn ve Sbírce 
zákonů ČR formou vyhlášky č. 470/2002 Sb., a její samostatné přílohy č. 2, částka 163 ze 
dne 19.11.2002. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé 
oddělení (pracoviště) oboru radiodiagnostiky, včetně ambulantních částí nemocnic, ve 
všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na zřizovatele. 

Personální zabezpečení radiodiagnostických pracovišť  
Odbornou péči zajišťovalo v kraji ke konci roku 2003 podle Registru zdravotnických 

zařízení 59 ambulantních zařízení a pracovišť oboru radiodiagnostiky (RDG). V tabulkách 
uvedené kapacitní údaje, údaje o činnosti a z nich vypočtené ukazatele jsou čerpány 
z odevzdaných ročních výkazů o činnosti oboru, tzn., že se týkají. 58 zdravotnických 
zařízení. K 31.12.2003 v nich poskytovalo péči 177,48 lékařů, 3,10 jiných odborných 
pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 390,50 středních zdravotnických pracovníků, 
z toho 352,97 radiologických laborantů. V tomto počtu jsou započítáni i smluvní pracovníci, 
kteří poskytují v zařízení odbornou péči, nepatří do evidenčního počtu pracovníků, pracují 
na dohodu, na smlouvu o dílo nebo jako spolupracující rodinní příslušníci (12,68 lékařů). 
Pracovníci jsou vždy uváděni v přepočteném počtu, což je součet úvazků. V ambulantní 
části lůžkových zařízení zajišťovalo péči 78,8 % (139,87) lékařů, v samostatných 
ordinacích lékaře specialisty 14,3 % (25,41) a v ostatních ambulantních zařízeních, tj. na 
poliklinikách, v odborných laboratořích a hemodialyzačních střediscích, 6,9 % (12,20) 
lékařů. Ve srovnání s  rokem 2002 se počet lékařů zvýšil (+0,8 %), naopak došlo ke 
snížení počtu odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním (o -19,9 %) a středních 
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zdravotnických pracovníků (-2,0 %). V kraji připadá na 100 tisíc obyvatel 15,81 lékaře 
a 31,44 radiologických laborantů. Nejvíce v okrese Brno-město, kde na 100 tisíc obyvatel 
připadá 30,18 lékařů a 58,72 radiologických laborantů, nejméně v okrese Brno-venkov, 
kde na 100 tisíc obyvatel připadá 4,10 lékařů a 12,25 radiologických laborantů. Ze 187 
lékařů (fyzické osoby) v evidenčním počtu má 162 atestaci v oboru radiodiagnostiky, 45 
prvního stupně a 117 druhého stupně. Téměř tři čtvrtiny smluvních lékařů má atestaci 
v oboru, všichni druhého stupně. 
 
 

 
 

 

Personální zajištění oboru RDG v ambulantních zdravotnických zařízeních

celkem

z toho 
s atestací 
v oboru 

RDG

celkem
z toho 

radiolog. 
laboranti

Ambulantní část lůžkových ZZ 24  139,87  117,95  2,10  315,06  280,53  
Samostatné ordinace lékařů specialistů 24  25,41  25,31  1,00  40,34  37,34  
Ostatní ambulantní zařízení 10  12,20  12,05  -  35,10  35,10  

Jihomoravský kraj 58  177,48  155,31  3,10  390,50  352,97  

1) Součet úvazků, vč. smluvních

Druh zdravotnického zařízení

SZP
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Samostatné 
ordinace lékařů 

specialistů
14,3%

Ambulantní část 
lůžkových ZZ

78,8%
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zařízení
6,9%
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Činnost radiodiagnostických pracovišť 
V průběhu roku 2003 bylo v kraji provedeno 1 570 072 radiodiagnostických vyšetření tj. 

o 5,1 % více než v roce 2002 (1 493 463 vyšetření). Na 10 tisíc obyvatel kraje to 
představuje 13 997,6 vyšetření. Nejvíce vyšetření poskytly ambulantní části lůžkových 
zdravotnických zařízení (75,8 %), samostatné ordinace lékaře specialisty provedly 15,1 % 
a ostatní ambulantní zařízení 9,0 %) vyšetření z celkového počtu. 

Z hlediska druhu poskytnuté péče převažují vyšetření skiagrafická, která tvoří 60 % 
(942 189) z celkového počtu RDG vyšetření v kraji. Na 10 tisíc obyvatel tak připadá 
8 399,9 těchto vyšetření (ČR 8 050,1 vyšetření). Více než polovina skiagrafických 
vyšetření byla provedena v okrese Brno-město, naopak okres Brno-venkov se podílí na 
celkovém počtu skiagrafických vyšetření pouze 4,4 %. V ambulantní části lůžkových 
zařízení bylo provedeno 74,7 % (704 039), v samostatných ordinacích 13,7% (128 830) 
a v ostatních ambulantních zařízeních 11,6 % (109 320) ze všech skiagrafických 
vyšetření. Skiagrafická vyšetření se v ambulantní části lůžkových zařízení prezentují 
59,1 %, v samostatných ordinacích lékařů specialistů 54,2 % a v ostatních ambulantních 
zařízeních 77 % na všech vyšetřeních provedených v uvedených druzích zařízení. Druhá 
nejčetnější jsou vyšetření ultrasonografická, kterých bylo provedeno 341 168, tj. 21,7 % 
z celkového počtu vyšetření. V přepočtu na 10 tisíc obyvatel kraje vychází 3 041,6 
vyšetření (ČR 2 422,9 vyšetření). V kraji bylo provedeno 82 930 mamografických 
vyšetření, tj 739,3 na 10 tisíc obyvatel; na 10 tisíc žen starších 14 let připadá 1 675,4 
vyšetření (ČR 1 662,9 vyšetření). Pouze v nemocnicích byly prováděny intervenční 
výkony, celkem 5 871, v tom mimocévní (4 821), pod RTG mamografickou kontrolou 
(113), mimosrdeční vaskulární (795), na srdci a koronárních tepnách (142). 

Podrobný přehled ostatních vyšetření uvádí tabulka. 

Personální zajištění oboru RDG podle územních celků

absolutně na 100 tisíc 
obyvatel

Blansko 3  11,32  10,52  10,20  25,00  21,00  19,51  
Brno-město 30  111,55  30,18  97,55  239,02  217,02  58,72  
Brno-venkov 6  6,70  4,10  6,70  20,00  20,00  12,25  
Břeclav 8  14,42  11,72  14,32  35,00  30,97  25,16  
Hodonín 5  13,09  8,28  11,29  35,50  33,50  21,19  
Vyškov 3  6,50  7,48  4,35  15,38  14,88  17,13  
Znojmo 3  13,90  12,18  10,90  20,60  15,60  13,67  

Jihomoravský kraj 58  177,48  15,81  155,31  390,50  352,97  31,44  

ČR 551  1 280,24  12,54  1 142,67  3 171,53  2 621,51  25,67  

1) Součet úvazků, vč. smluvních

Území, okres

Počet zaměstnanců 1)
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a pracovišť
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z toho radiolog. laboranti

lékaři
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na 

100 tisíc 
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s atestací 
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Skiagrafická vyšetření 942 189  8 399,9  704 039  128 830  109 320  
Radiofotografická vyšetření 1 697  15,1  1 697  -  -  
Mamografická vyšetření 82 930  739,3  64 321  7 852  10 757  
Skiaskopicko-skiagrafická vyš. 63 396  565,2  61 302  1 525  569  
Angiografická vyšetření 11 000  98,1  11 000  -  -  
UZ (ultrasonografická) vyšetření 341 168  3 041,6  236 955  82 912  21 301  
CT vyšetření 85 531  762,5  85 531  -  -  
MR vyšetření 14 379  128,2  14 379  -  -  
Intervenční výkony 5 871  52,3  5 871  -  -  
Jiná 21 911  195,3  5 553  16 358  -  

Jihomoravský kraj 1 570 072  13 997,6  1 190 648  237 477  141 947  

ČR 12 926 074  12 670,6  9 054 859  2 206 142  1 665 073  

Počet různých druhů vyšetření v oboru radiodiagnostiky 
podle druhu zdravotnických zařízení

z toho v

Druh vyšetření 

Počet vyšetření 

celkem na 10 tisíc 
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části 
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ZZ

samostatných 
ordinacích 

lékařů 
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Vybrané druhy RDG vyšetření provedené na pracovištích v jednotlivých okresech 
přehledně uvádí poslední tabulka, jednak absolutní počty, jednak v přepočtu na 10 tisíc 
obyvatel okresu. Vyplývá z ní, že nejvíce ošetření celkem i vybraných připadlo na 
obyvatele okresu Brno-město, což souvisí s koncentrací poskytované péče v krajském 
městě. Pomineme-li Brno-město, připadá v ostatních okresech na 10 tisíc obyvatel nejvíce 
vyšetření: v Blansku ultrasonografických (3 369,7) a CT vyšetření (753,1), v Brně-venkově 
skiaskopicko-skiagrafických (537,3), v Břeclavi skiagrafických (7 548,4) a v Hodoníně 
mamografických (503,8). 

Podíl vybraných druhů zdravotnických zařízení 
na jednotlivých radiodiagnostických ošetřeních

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Přístroje 
Radiodiagnostická pracoviště v kraji disponovala při poskytování zdravotní péče celkem 

352 přístroji, z toho 272 náleželo ambulancím lůžkových zařízení, 54 samostatným 
ordinacím lékařů specialistů a 26 ostatním ambulantním zařízením. Téměř 45 % přístrojů 
bylo starších 8 let a více než 10 % starších 15 let. Mobilní a stacionární RTG se na 
celkovém počtu přístrojů podílely 37,8 % a patří mezi ty s vysokým podílem přístrojů 
starších 8 let, 62,7 % mobilních a 51,4 % stacionárních. Nejvyšší procento přístrojů 
starších 8 let je mezi ultrazvuky pro dvourozměrné zobrazení (64 %). Ambulantní části 
lůžkových zařízení a ostatní ambulantní zařízení mají shodně 42,3 % přístrojů starších než 
8 let, samostatné ordinace lékařů specialistů dokonce 59,3 %. V okrese Břeclav se 
používá 61,5 % přístrojů starších 8 let, v okrese Brno-venkov dokonce 23,8 % starších 
15 let, naopak okres Vyškov má pouze 25 % přístrojů starších 8 let a žádný starší 15 let. 

 

Zpracovala: Renata Dobešová 
ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor,  
Výstavní 17/19, 603 00 Brno 
telefon: 543 184 159, fax: 543 184 165 
e-mail: dobesova@uzis.cz, http://www.uzis.cz 

Struktura vyšetření  v oboru radiodiagnostiky v územních celcích

skiagrafická ultrasono-
grafická

mamo-
grafická

skiaskopicko-
skiagrafická CT vyšetření

absolutně
Blansko 126 720  77 366  36 229  2 993  1 946  8 097  
Brno-město 932 132  501 685  219 649  62 916  45 846  53 282  
Brno-venkov 66 193  41 196  16 285  -  8 712  -  
Břeclav 138 600  92 957  30 884  4 932  2 399  4 063  
Hodonín 148 293  106 405  19 883  7 979  3 105  9 158  
Vyškov 71 368  56 499  8 638  1 775  354  3 390  
Znojmo 86 766  66 081  9 600  2 335  1 034  7 541  

Jihomoravský kraj 1 570 072  942 189  341 168  82 930  63 396  85 531  

 na 10 tisíc obyvatel
Blansko 11 786,3  7 195,8  3 369,7  278,4  181,0  753,1  
Brno-město 25 212,2  13 569,5  5 941,0  1 701,7  1 240,0  1 441,2  
Brno-venkov 4 082,2  2 540,6  1 004,3  -  537,3  -  
Břeclav 11 254,8  7 548,4  2 507,9  400,5  194,8  329,9  
Hodonín 9 364,2  6 719,1  1 255,5  503,8  196,1  578,3  
Vyškov 8 227,8  6 513,6  995,8  204,6  40,8  390,8  
Znojmo 7 608,3  5 794,5  841,8  204,8  90,7  661,3  

Jihomoravský kraj 13 997,6  8 399,9  3 041,6  739,3  565,2  762,5  

ČR 12 670,6  8 050,1  2 422,9  728,4  366,5  604,7  

Území, okres z toho 
celkem

Počet vyšetření 



<<
  /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


