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Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Dekubitům se na stránkách Komfortu věnujeme opakovaně. 
A není to proto, že bychom neměli dostatek jiných zajímavých té-
mat. Připomínáme toto téma především proto, že bolestivé a ne-
bezpečné proleženiny stále patří k realitě při hospitalizaci. A děje 
se tak i přes všechny moderní technologie a přes neustálé vzdělá-
vání nemocničního personálu. Kde je zakopaný pes, není jednodu-
ché odpovědět. Příčin je více, ale v jedné se shodneme i s odbor-
níky, třeba s Ninou Müllerovou z Fakultní nemocnice Plzeň, s níž 
problematiku dekubitů konzultujeme. Nejúčinnější v boji s deku-
bity je prevence a o možnostech preventivních opatření je potřeba 
neustále mluvit, připomínat a opakovat si je.

V aktuálním Komfortu proto naleznete informace nejen o našich výrobcích, které při prevenci 
a terapii dekubitů pomáhají, ale i o odborných a veřejných akcích, které naše společnost dlouho-
době podporuje.

Co je naopak v tomto čísle Komfortu zcela nového, je rubrika Slovensko. Po několika článcích, 
v nichž jsme představili situaci na slovenském trhu se zdravotnickou technikou a naše zajímavé re-
ferenční projekty, jsme se rozhodli dát našim nejbližším sousedům pravidelný prostor. A protože 
si vzájemně rozumíme, bude nová rubrika v jazyku nám nejbližším – slovenštině. Věříme, že Vás, 
naše stálé čtenáře, témata zaujmou a věnujete jim svoji pozornost. Zároveň bych na tomto místě 
také chtěl přivítat naše nové slovenské čtenáře, kterých stále přibývá. Věřím, že vzájemné poznání 
i v takových oblastech, jako je zdravotní a sociální péče, bude pro oba národy inspirativní a obo-
hacující. Třeba když si přečtete, jak to chodí v Nemocnici Strakonice nebo v Ústavu tuberkulózy 
a plicních chorob ve Vyš ných Hágách.

Přeji příjemné čtení.

 
Tomáš Kolář,
výkonný ředitel LINETu

Editorial

BÝT PŘEDMĚTEM 
TOUHY,
NIKOLI
POUHÉ VOLBY

Opakování je matkou moudrosti

Sledujte Eleganzu 2 na Youtube! 
www.youtube.com/LinetMarketing

Nové lůžko Eleganza 2 si mů-
žete skoro „osahat“ prostřed-
nictvím videa na našem ka-
nálu na www.youtube.com. 
Uvidíte v něm hlavní přednosti 
lůžka zvýrazněné přehlednou 
grafi kou. Sledovat můžete 
i další produktová videa, která 
Vás seznámí s klíčovými lůžky 
i matracemi značky LINET. 
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Súčasné vedenie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudnej chirurgie vo Vyšných Hágoch, neustále zvy-
šuje kvalitu starostlivosti a obnovuje vybavenie. Súčasťou toh-
to procesu bol i nákup 3 lôžok Eleganza 2.
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Nemocnice Strakonice má nové vybavení, mimo jiné také 70 
lůžek LINET Eleganza 1, která jsou umístěna na odděleních 
gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurologie a také 13 lů-
žek Eleganza 3XC, určených pro akutní péči, která najdeme 
na ARO a JIP.

Tipy pro prevenci dekubitů 7
Pravidelné polohování pacienta patří k základním preventivním 
opatřením proti dekubitům. Zároveň patří k fyzicky náročným 
úkonům. Správným využíváním dostupných technologií může-
te fyzickou námahu výrazně snížit.

Již brzy na trhu: variabilní matrace Air2Care 6
Matrace Air2Care disponuje alternující terapií pomocí střída-
vého tlaku a nabízí více variant využití, přičemž práce s matrací 
je velice jednoduchá a uživatelsky přívětivá.

Společnost LINET Group zvítězila v tendru na pro-
nájem 2 700 matrací. Ten vypsala asociace 50 uni-
verzitních nemocnic v Paříži sdružených pod hla-
vičkou APHP (Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris). Tříletý kontrakt zahrnuje jak dodávku anti-
dekubitních matrací Virtuoso a Precioso, tak ná-
vazné servisní služby spojené s pronájmem tohoto 
zařízení. Jeho odhadovaná hodnota se může vyšpl-
hat až na 288 milionu korun.

První matrace LINET začne dodávat začát-
kem ledna příštího roku. „V segmentu rentingu se 
díky tomuto tendru posouváme na pozici jednoho 
z nejvýznamnějších hráčů na trhu. Nedávno jsme 
ve Francii investovali do nového dekontaminačního 
centra, které slouží k čištění pronajatého vybavení. 
To nám společně s dvěma dalšími v Británii a jed-
ním v Nizozemí zajišťuje dostatečnou kapacitu, aby-
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chom dokázali pokrýt dlouhodobé dodávky pro 
zákazníky z většiny států západní Evropy, kde je 
renting stále populárnější,“ říká Miguel Aldegunde, 
manažer rentingových služeb v LINET Group. Ren-
ting matrací usnadňuje nemocnicím pružnější roz-
počtování a snižuje riziko problémů s cash-fl ow.

Namísto jednorázového nákupu matrací 
v množství, které se po čase ukáže jako neade-
kvátní, si je zdravotnická zařízení mohou prů-
běžně pronajímat vždy jen v potřebném objemu. 
Zároveň jim díky rentingu odpadá starost o servis 
zapůjčených výrobků. „Výhodou tohoto modelu je 
logicky i to, že si nemocnice mohou dovolit kva-
litnější vybavení než při klasickém nákupu. V pří-
padě matrací tak mohou díky pokročilým techno-
logiím značně posílit prevenci proleženin, které 
na celosvětové úrovni představují jeden z hlavních 

zdrojů sekundárních nákladů spojených s nemoc-
niční péčí,“ doplňuje Martin Ženíšek, manažer pro 
rozvoj služeb společnosti LINET. 

Francouzský kontrakt není v segmentu proná-
jmů vybavení jediným, který LINET letos uzavřel. 
V první polovině tohoto roku společnost vyhrála 
například také v tendru na renting aktivních an-
tidekubitních matrací pro skupinu devíti zdravot-
nických zařízení v anglickém Bristolu. Zakázka 
zahrnuje zhruba 280 aktivních vzduchových an-
tidekubitních matrací, které LINET bude dodá-
vat po dobu dvou let. První dodávky začaly už kon-
cem března a hodnota kontraktu přesahuje 27,5 
milion korun. Jde o tzv. fully managed typ spolu-
práce. Ten spočívá v tom, že zákazník pouze ob-
jedná dodání matrace pro konkrétního pacienta 
a po ukončení léčby objedná stažení produktu.
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Semináře
13. 10.–16. 10. 2014: Praha, čr
European Association
of Neurosurgical Societies 2014 

29. 10.–1. 11. 2014: cancún, mexico
Medicina Crítica 2014

6.–8. 11. 2014: rio de janeiro, brazílie
Congresso Brasileiro
de Medicina Intensiva 2014

20. 11. 2014: Plzeň, čr
Stop dekubitům
 
25.–26. 11. 2014, Praha, čr
Nemocnice roku 2014

Vaše foto: Komfort zaujme příznivce všech 
věkových kategorií!



4 komfort 03/2014

Jako nejúčinnější zbraň je považována pre-
vence, s tou je ale spojena řada komplikací. 

Ne vždy je dostatek kvalitního a vzdělaného per-
sonálu nebo chybí nezbytné moderní vybavení. 
Navíc v českém prostředí nejsou k dispozici cent-
rální data, na základě jejichž vyhodnocení by bylo 
možné neustále aktualizovat standardy pro ošet-
řovatelskou péči zaměřené na prevenci dekubitů.

Plíživé nebezPečí
Dekubitus (proleženina) je poškození kůže 

nebo tkání kůže, které vzniká působením tlaku 
nebo třecích sil. Míra poškození kůže se klasifi-
kuje několika stupni od vcelku nenápadného za-
rudnutí kůže až po těžké odumírání vrstev tkání 
postihující svaly, šlachy a kosti. Kromě bolesti-
vého utrpení, které taková rána představuje pro 
pacienta, je dekubitus otevřenou branou pro in-
fekce. Ty mohou být příčinou i úmrtí paci-
enta, který rozvinutým dekubitem trpí. Pro 
sestry znamená výskyt dekubitu vyšší nasa-
zení péče, ale také stresovou záležitost, de-
kubitus je totiž považován za selhání ošetřova-
telské péče. Na nezanedbatelném místě stojí 
také ekonomická čísla, léčba dekubitu totiž 
nejen prodlužuje hospitalizaci, ale vyžaduje 
i nasazení léčebných prostředků, například 
účinných, ale finančně náročných krycích ma-
teriálů. Evropský panel pro prevenci dekubitů 
(EPUAP) pro názornost vypočetl, co všechno 
je možné pořídit za náklady na léčbu 10 deku-
bitů – 10 peacemakerů, 6 kolenních náhrad 
nebo 5 operací bypassů.

Proč je důležitý monitoring?
V České republice je situace v oblasti deku-

bitů a jejich prevence poměrně optimistická. 
Výskyt dekubitů ve zdravotnických zařízeních 
se podle prevalenčního šetření od roku 2009 
do října 2013 pohybuje od 5,46 % do 3,49 %. 
Stále ale zbývá velký prostor, na kterém je po-
třeba pracovat. „Sledování výskytu dekubitů je 
jedním z hlavních ukazatelů kvality ošetřovatel-
ské péče. Aplikací preventivních opatření se 
snižuje riziko vzniku dekubitů, a tím se zvyšuje 
bezpečí, spokojenost a kvalita života pacientů. 
Vznik dekubitů vždy znamená komplikaci v prů-
běhu hospitalizace a její prodlužování,“ říká Ka-
jetána Ternbachová, koordinátorka Národního 
referenčního centra (NRC), které poskytuje me-
todiku a koordinuje monitoring dekubitů na ná-
rodní úrovni.

Stop dekubitům
Dekubity představují problém, který se navzdory neustálému pokroku v medicíně do-
sud nepodařilo vymýtit. A ohrožuje prakticky všechny pacienty – mladé, starší, do-
konce i dětské, krátkodobě i dlouhodobě upoutané na lůžko.

Jednou ze zbraní, která pomáhá v dlouhodo-
bém úsilí, je právě monitoring a následné při-
jímání opatření, která z aktuálních vyhodno-
cených dat vyplynou. Dobrou zprávou je, že 
ve většině nemocnic systém sledování mají na-
staven a je používán. Bohužel jsou ale metodiky 
monitoringu různé, nedají se sloučit a výsledky 
porovnávat. Od roku 2010 začalo pracovat Ná-
rodní referenční centrum (NRC), které posky-
tuje metodiku a koordinuje šetření výskytu de-
kubitů na národní úrovni. Do tohoto celostátního 
projektu je ale momentálně zapojeno 10 ne-
mocnic v celé ČR. „Snažíme se o to, abychom 
dokázali sběr dat z jednotlivých sledovacích sys-
témů sjednotit. Máme podporu ministerstva 
a věříme, že se to podaří,“ poznamenala Nina 
Müllerová, vedoucí Centra řízení kvality ve Fa-
kultní nemocnici Plzeň, které je jednou z oněch 
deseti nemocnic zapojených do národního mo-
nitorovacího systému.

Obecné standardy zaměřené na účinnou pre-
venci dekubitů, které by vznikly na základě dat 
z monitoringu, proto zatím neexistují, ale první 
vlaštovky se začínají objevovat. „V rámci projektu 

Zdravotnictví

LINET na Konferenci EPUAP 2014
Evropský panel pro prevenci dekubitů pořádá 
každoročně putovní konferenci. Letos se usku-
tečnila ve Švédsku. Účastníky hostila stockholm-
ská univerzita v moderních konferenčních sá-
lech Auly Magny zdejšího univerzitního kampusu. 
Společnost LINET pojala účast aktivně.

Pro hosty konference byl připraven nejen stá-
nek s resuscitačním lůžkem Multicare v kombi-
naci s integrovanou aktivní matrací Symbioso 
200 a akutní lůžko Multicare LE s aktivním an-

tidekubitním systémem Virtuoso. LINET uspořá-
dal pro zájemce workshop vedený klinickou spe-
cialistkou Lorraine Demott. Lektorka poukázala 
na důležitost efektivního využívání dostupných 
možností moderních elektricky polohovatelných 
lůžek a matrací, ale také představila nového prak-
tického pomocníka – podložky slide sheet. Tato 
podložka umožňuje pacienta přesunout z lůžka 
na lůžko nebo pomáhá při pohybu s pacientem 
na lůžku.

Mezinárodní den Stop dekubitům
bude 20. listopadu 2014. 

Podpořte ho s námi!
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Zdravotnictví 

doporučení vznikala, pocházejí z několika data-
bází z různých zemi. Směrnice také obsahuje 
nové kapitoly zaměřené na prevenci dekubitů 
u specifické skupiny pacientů. Například u kri-
ticky nemocných pacientů, pacientů na operač-
ních sálech, na spinálních jednotkách, pacienty 
vyšších věkových skupin nebo naopak u pedia-
trických pacientů. Jedním z českých partnerů 
EPUAP je společnost LINET, která se konfe-
rence aktivně zúčastnila a kromě informačního 
stánku uspořádala i workshop zaměřený na vy-
užívání nových technologií pro prevenci a pod-
poru léčby dekubitů. 

Prevence, Prevence 
a zaSe Prevence
Vedle podpory odborníků se EPUAP zamě-

řuje na šíření osvěty o prevenci dekubitů mezi 
širokou veřejností. O tom, že prevence dekubitů 
patří mezi základní lidská práva, se snaží infor-
movat především během Dne Stop dekubitům, 
který letos připadne na 20. listopadu. Společ-
nost LINET již tradičně během tohoto dne upo-
zorňuje na problematiku dekubitů, letos bude 
aktivně spolupracovat s Fakultní nemocnicí 
v Plzni. Pro tento den bude připravena kampaň 
zaměřená jak na širokou veřejnost, tak na odbor-
níky. Problém ne existující veřejné osvěty může 
být příčinou vysokého výskytu dekubitů v do-
mácím prostředí. Podle údajů Národního refe-
renčního centra je dekubitus zaznamenán až 

Národní sada ukazatelů zdravotních služeb zorga-
nizovalo NRC odborný panel pro konečné vyhod-
nocení klinicky specifických ukazatelů v oblasti 
ošetřovatelské péče. Panelu se účastnili experti 
daného klinického oboru a experti reprezentující 
stanovisko zdravotnického systému a plátců. Vý-
stupem tohoto jednání jsou ukazatele doporučené 
pro ošetřovatelskou péči,“ uvedla příklad Kajetána 
Ternbachová.

mezinárodní PodPora
V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie 

jsme na tom v Česku někde tak na půl cesty. Exis-
tují země z hlediska prevence dekubitů velmi vy-
spělé, například Velká Británie, ale i země, jako 
třeba Švédsko, kde zatím národní registr deku-
bitů nefunguje. Právě Švédsko bylo letos hostite-
lem výroční konference Evropského panelu pro 
prevenci dekubitů (EPUAP), která se uskutečnila 
na konci srpna ve Stockholmu na Univerzitě Karo-
linska. Jedním z hlavních cílů této odborné organi-
zace je podpora prevence a léčby dekubitů v jed-
notlivých evropských zemích. Kromě odborných 
přednášek bylo letošní setkání příležitostí zveřejnit 
aktualizovanou směrnici pro prevenci a léčbu de-
kubitů, která už je v této době dostupná na webu 
EPUAP a chystá se i její české vydání. Na této ak-
tualizaci směrnice pracovalo 27 skupin odborníků 
z Evropského panelu (EPUAP), Národního panelu 
(NPUAP) a Pan Pacific Pressure Injury Alliance 
(PPPIA). Informace a fakta, na jejichž základě nová 

u 30 % pacientů již na příjmu. Fakultní nemoc-
nice Plzeň připraví během akce Stop dekubitům 
několik kontaktních míst, kde bude nejen zjišťo-
vat prostřednictvím ankety míru informovanosti 
veřejnosti, ale zájemce informovat o problema-
tice dekubitů a k dispozici budou i ukázky pomů-
cek, které jsou pro rizikové pacienty vhodné a do-
stupné. 

Druhá polovina dne bude věnovaná konfe-
renci pro zdravotnické profesionály. Kromě od-
borných přednášek bude mít praktický rozměr 
díky spolupráci s několika partnerskými společ-
nostmi v čele s LINETem. „Budeme se zaměřovat 
především na praktické ukázky využití dostupné 
techniky. Neustále se totiž setkáváme s tím, že 
personál nemá dostatek informací o možném vy-
užití antidekubitních efektů našich matrací i lů-
žek a v praxi je využívá řekněme tak z 20 %,“ vy-
světlila Iveta Kinterová, produktová manažerka 
LINETu pro antidekubitní systémy. Přísun in-
formací a soustavný důraz na jejich aplikaci vidí 
jako řešení i Nina Műllerová. „Trend výskytu de-
kubitů již delší dobu stagnuje. A příčiny zůstávají 
stejné. Cestu ven vidím v neustálém důrazu na to, 
aby prevence dekubitů patřila ke každodenní ru-
tině. Není tajemství, že sestry jsou nesmírně za-
městnané, bojují s časem, ale my i takové situace 
musíme sledovat a poskytovat přísun nových in-
formací, neustále je opakovat, nabízet vhodná ře-
šení a dbát samozřejmě i na důslednou kontrolu,“ 
uzavřela.

monitoring dekubitů 
napomáhá prevenci
Monitoring a jeho vyhodnocování pomáhá zavádět účinná preventivní opatření proti de-
kubitům. V Česku monitoring na národní úrovni zastřešuje Národní referenční centrum 
(NRC). Jeho koordinátorky, Kajetány Ternbachové, jsme se zeptali, jakým způsobem 
se dekubity sledují a proč je monitoring tak důležitý.

jak se sleduje 
v česku výskyt 
dekubitů?
Ve světě je sledo-
vání ukazatelů kva-
lity ošetřovatel-
ské péče běžné, 
v Česku se tento 
proces rozvíjí. Sle-
dování výskytu de-

kubitů probíhá v nemocnicích v závislosti na indivi-
duálním uvážení ošetřovatelského managementu 
nebo na procesu akreditace, a obvykle není zalo-
žené na jednotné metodice. Do našeho projektu 

„Šetření dekubitů na národní úrovni“ je zapo-
jeno deset nemocnic. Z údajů z těchto nemoc-
nic se počítají referenční hodnoty, pomocí kte-
rých mohou zapojené nemocnice sledovat, zda 
výskyt dekubitů je v jejich zařízení srovnatelný 
s národním průměrem nebo zda jsou na tom 
lépe či hůře. Celonárodní údaje neexistují.

od kdy se dekubity v čr monitorují?
První pokusy o zavedení národní metodiky sle-

dování dekubitů se objevily v roce 2000, kdy pro-
běhlo porovnání mezi čtyřmi fakultními nemocni-
cemi. Druhé porovnání, do něhož se zapojilo šest 
nemocnic, probíhalo v letech 2003 až 2005. 

V roce 2008 byl zahájen projekt MZ ČR v rámci 
projektů kvality a bezpečí pacientů. Mezi hlavní vý-
stupy tohoto projektu patří vypracování jednotné 
metodiky, která byla vydána ve Věstníku MZ ČR 
6/2009 jako metodické doporučení.

V roce 2009 bylo Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR převzetím projektu „Sledování dekubitů 
jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na ná-
rodní úrovni“ pověřeno Národní referenční cen-
trum, které realizuje projekt jako „Šetření deku-
bitů na národní úrovni“ od začátku roku 2010.

co tento monitoring nemocnicím 
přináší?
Zapojené nemocnice mohou sledovat, zda vý-

skyt dekubitů je v jejich zařízení srovnatelný s ná-
rodním průměrem nebo zda jsou na tom lépe či 
hůře. Každá nemocnice má přístup ke svým úda-
jům a vypočítaným ukazatelům a současně se 
může anonymně porovnávat s ostatními nemoc-
nicemi a referenčními hodnotami. Díky těmto in-
formacím mohou dále zavádět potřebná preven-
tivní opatření.
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již brzy na trhu:
variabilní matrace Air2Care

Aktivní matrace patří mezi nejefektivnější antidekubitní pomůcky. Společnost 
 LINET ve spolupráci s britským vývojovým střediskem PSP Technologies neu-
stále pracuje na inovacích, které možnosti aktivních matrací rozšiřují a činí je 
dostupnějšími.

kombinujte Podle 
Potřeby
Značku LINET reprezentuje v ob-
lasti antidekubitní péče celá řada 

aktivních matrací pracujících na různých prin-
cipech a určených různým typům oddělení 
v nemocnicích a individuálním potřebám paci-
entů. Poslední novinkou je alternující matrace 
 Air2Care určená především pro dlouhodobě 
ležící pacienty a klienty pečovatelských zaří-
zení. Matrace Air2Care disponuje alternující te-

rapií a nabízí více variant využití, přičemž práce 
s touto matrací je velice jednoduchá a uživatel-
sky přívětivá. Navíc poskytuje ležícím pacientům 
vysoký komfort.

základem je 
teraPeutická
vzduchová
vrStva

Systém Air2Care nabízí několik variant matrací. 
Základem je vždy aktivní vzduchová vrstva, kte-

rou lze použít samostatně na stávající pěnovou 
matraci lůžka nebo jako samonosný systém se 
spodní pěnovou vrstvou či statickou vzducho-
vou vrstvou. Konstrukce alternující vzduchové 
vrstvy je doplněná o statické cely v hlavové části 
matrace pro klidný odpočinek. Statické podélné 
komory na stranách matrace zajišťují stabilitu 
a oporu pacientovi při ležení či opouštění lůžka.

Pro nový systém Air2Care jsou k dispozici dva 
typy kompresorů – základní Air2Care 10 a sofi s-
tikovanější Air2Care 20.

jednoduchá maniPulace
Nedílnou součástí matrace je kva-
litní pružný potah z voděodolného 
a zároveň paropropustného mate-

riálu, který pomáhá utvářet optimální hygienické 
prostředí pro ležícího pacienta či klienta pečova-
telských zařízení. Potah je opatřen 360° zipem 
usnadňujícím údržbu a čištění matrace.

Ovládání systému je intuitivní a přehledné, 
stejně jako rychlé a snadné připojení/odpojení 
kompresoru. Pro usnadnění manipulace s paci-
entem na lůžku je k dispozici tzv. transportní re-
žim, kdy vzduch zůstává v systému i po odpojení 
z elektrické sítě či z kompresoru.

komFortní ležení
Konstrukce vzduchové vrstvy je 
pevná, takže zabraňuje nepříjem-
nému „propadání“ ležícího člověka. 

Vzduchový kompresor má velice tichý provoz, 
který neruší, což je zvlášť důležité u lidí, kteří tráví 
na lůžku 24 hodin denně po delší období.

LINET

Aktivní antidekubitní systémy LINET
virtuoSo
Aktivní antideku-
bitní systém Vir-
tuoso má dvě 
alternující vzdu-
chové vrstvy a je 
založen na alter-
nování 3 spojených cel, které umožňují odleh-
čení a redukci tlaku na nulovou hodnotu na ce-
lém těle pacienta každých 7,5 minuty. 

PrecioSo
Alternující antide-
kubitní matrace 
s jednou vzducho-
vou vrstvou využívá 
střídavého nafu-
kování 3 cel v in-
tervalu 7,5 mi-
nuty. Matraci je možné použít samostatně nebo 
v kombinaci s pěnovou matrací.

SymbioSo
Mimořádně ti-
chá a účinná mat-
race Symbioso in-
tegrovaná do lůžka 
Multicare pracuje 
na duálním prin-
cipu stále udržovaného tlaku a vhodného mikro-
klimatu. Zvyšuje tak prevenci dekubitů vzniklých 
vlivem tlaku a vlhkosti.
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Tipy pro prevenci
dekubitů

Polohování
Pravidelné polohování pacienta patří k zá-

kladním preventivním opatřením proti dekubi-
tům. V určitých časových intervalech je vhodné 
měnit polohu pacienta, je také vhodné dodržo-
vat postup záda – pravý bok, poté záda – levý 
bok. Běžně se u imobilních pacientů doporučuje 
po 2 hodinách během dne, v noci je interval delší, 
až čtyřhodinový.

Polohování patří k fyzicky náročným úkonům. 
Správným využíváním dostupných technologií 
můžete fyzickou námahu výrazně snížit.

Polohování S laterálním 
náklonem
Laterální náklon ložné plochy lůžka po-

máhá pacienta přesunout z polohy na zádech 
do polohy na bok s vynaložením minimální fy-
zické námahy. Rotace ložné plochy pacienta 
doslova přetočí sama, sestra pouze přidržuje 
pacienta a jistí ho. Podporu a pohodlí pro pa-
cienta zajistí speciální polštáře, které jsou vlo-
ženy mezi pacienta a postranici lůžka. 

Funkcí laterální náklonu jsou vybavena 
lůžka Latera a Multicare. Bezpečnost paci-
enta jistí bezpečné a robustní postranice, je-
jichž konstrukce je připravena na vysokou zá-
těž. Rotace ložné plochy do stran se spouští 
a ovládá pomocí nožního ovladače, takže se-
stra má volné ruce a může se plně věnovat 
práci s pacientem.

antidekubitní eFekt 
ergoFrame®

Konstrukční mechanismus rozšiřuje úsek 
ložné plochy v pánevní oblasti až o 16 cm, a tím 
odstraňuje nadměrný tlak v těchto partiích. Roz-
šířená pánevní oblast také zvyšuje komfort paci-
enta na lůžku.

Anketa
1. Jakou prioritu má pro vás 

prevence dekubitů?
2. Co považujete 

za nejdůležitější vybavení 
pro prevenci dekubitů?

nina müllerová,
vedoucí Centra řízení kvality 
FN Plzeň
1. Dekubity a prevence mají 
velmi vysokou prioritu. Je 
to problém, který sužuje sa-
mozřejmě postiženého pacienta, ale zároveň 
stresuje i sestry. Považují to za selhání péče, 
mnohdy ne svojí vlastní. S léčbou dekubitů jsou 
spojeny další činnosti, které musejí sestry prová-
dět a samozřejmě i nemalé náklady. 
S prevencí začínáme už při příjmu, kdy paci-
enta vyšetřujeme a vyhodnocujeme riziko mož-
ného vzniku dekubitů.
2. Nejdůležitější pro prevenci je vhodná mat-
race. To je základ. Na dalším místě jsou po-
lohovací pomůcky, například polohovací klíny 
s dezin fi kovatelným povrchem, polohovací polš-
táře nebo pěnové botičky pro ochranu pat. Důle-
žité je i kvalitní polohovatelné lůžko. Vedle všech 
těchto pomůcek ale stojí znalosti, informovanost 
a dovednosti sester, týkající se nejen vyhodnoco-
vání rizika a preventivních opatření, ale také in-
formovanosti o vhodných pomůckách, které mají 
k dispozici. V neposlední řadě je to i osobní po-
stoj a empatie k problémům pacienta.

Petra tůmová,
staniční sestra KARIMRES 
ÚVN Vojenské fakultní 
nemocnice Praha
1. Prioritu mají dekubity vel-
kou, nejdůležitější je samo-
zřejmě prevence.
2. Za nejdůležitější vybavení považuji kvalitní 
lůžko s antidekubitní matrací. Pak polohovací 
antidekubitní pomůcky a také používáme pre-
ventivní pěnové krytí. Nezbytné je polohování, 
které provádíme po třech hodinách nebo i čas-
těji, pokud to stav pacienta dovolí.

Ergoframe® rozšiřuje ložnou plochu 
v rizikových partiích

vysoký tlak

komfortný tlak

Zároveň se díky Ergoframe® snižuje tření mezi 
matrací a pokožkou pacienta v rizikových oblas-
tech zad a lopatek. Mechanismus Ergoframe® tak 
vytváří optimální podmínky pro zcela ergonomické 
polohování pacientů a potlačuje jeho negativní vlivy.

LINET 
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nemocnice,
které na Vás záleží
V roce 2009 získali ve Strakonicích titul Nemocnice roku a přední příčky v žeb-
říčku HealthCare Institutu, které vychází nejen z hodnocení pacientů a zaměst-
nanců, ale také ekonomické bilance nemocnice, obsazují dodnes. 

Strakonická nemocnice sice není tak úplně 
na kraji města, ale vedle rušné křižovatky působí 
se vzrostlými stromy spíše jako park. K nemoc-
nici na kraji města by se však dala přirovnat i svou 
velikostí a spádovou oblastí, jen k místním vyhlá-
šeným oborům nepatří jenom ortopedie, ale oční 
lékařství a gastroenterologie. „Ročně ošetříme 
zhruba 140 000 pacientů a provedeme okolo 
5 000 operací, zaměstnáváme 540 lidí, z toho 
100 lékařů. Pacienti k nám míří převážně z bý-
valého strakonického okresu, ale v některých 
specializacích tuto hranici překračujeme,“ před-
stavuje svou nemocnici ředitel MUDr. Bc Tomáš 
Fiala, MBA. 

všechny oPerační Sály 
Pohromadě
„Pavilonové uspořádání je sice hezké, ale má 

i své nevýhody. Při modernizaci se proto spíše 
snažíme slučovat jednotlivé medicínské obory 
tak, abychom nemuseli pacienty příliš často pře-
vážet a mohli jim veškerou potřebnou péči poskyt-
nout na jednom místě,“ pokračuje Tomáš Fiala 

v popisu změn, kterými nemocnice v posledních 
letech prošla. Posledním počinem v plánu rekon-
strukce bylo dokončení náročné přestavby chi-
rurgického oddělení a přemístění všech operač-
ních sálů do jedné budovy – operačního centra, 
které je koncipováno tak, aby posloužilo pacien-
tům jak chirurgického, tak i gynekologicko-po-
rodnického oddělení. Během rekonstrukce nově 
také vznikla sterilní chodba, aby bylo možné 
sály zásobovat materiálem. 

Nemocnice má rovněž nové vybavení, 
mimo jiné také 70 lůžek LINET Eleganza 1, 
která jsou umístěna na odděleních gyne-
kologie a porodnictví, chirurgie, neurologie 
a také 13 lůžek Eleganza 3XC, určených pro 
akutní péči, která najdeme na ARO a JIP. 
Co rozhodlo o tom, že lůžka budou právě 
od  LINETu? „Jednoznačně cena“, odpovídá 
bez zaváhání Tomáš Fiala. „A zkušenosti. 
Lůžka LINET jsme už dříve měli a vždy jsme 
s nimi byli spokojení,“ doplňuje slova ředitele 
hlavní sestra strakonické nemocnice, magis-
tra Marie Janoušková. 

lůžka linet šetří SeStřičkám 
Práci. a záda
„Změn ve stavebním uspořádání se po návratu 

do rozšířených prostor dočkalo také ARO, jehož 
součástí je nyní také multioborová jednotka inten-
zívní péče pro operované a ostatní pacienty chi-
rurgických oborů vyžadujících intenzívní péči,“ při-
pomíná Tomáš Fiala. Nově je oddělení vybaveno 
lůžky LINET Eleganza 3XC a primář Marek Zbořil 
na nich nejvíc oceňuje jejich bezproblémové fun-
gování. „Za toho půl roku, co tady lůžka máme, 
jsme zatím nepotřebovali žádnou opravu, to vidím 
jako největší plus. Ovládání postelí je intuitivní, pro 
mne je nejdůležitější funkce CPR, takzvaná re-
suscitační poloha, při které se postel vodorovně 
srovná a sjede dolů, abychom mohli zahájit oži-
vování,“ vysvětluje a odkazuje na sestry, které 
s lůžky manipulují o poznání častěji. 

Sestřičky si lůžka také chválí. Na ARO jsou 
poměrně úzké chodby a překážky v podobě 

Rekonstrukce strakonické nemocnice zvýšila 
kvalitu péče

Zdravotnictví
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umyvadel, přesto jedna ze sester s lůžkem ob-
ratně manipuluje a zatáčku bez škobrtnutí vy-
točí. Na ostatních odděleních, vybavených lůžky 
Eleganza 1, rovněž panuje spokojenost, a to jak 
mezi sestrami, tak mezi pacienty – ti, kteří už mají 
po operaci a je jim lépe, usmívají se a vesele fotí 
s ovládáním lůžka, které mají k dispozici a prý 
s oblibou využívají. Sestry si zase chválí výškovou 
polohovatelnost, která jim významně usnadňuje 
práci při převlékání lůžek a pak v kombinaci s po-
lohováním zádového dílu pomáhá s mobilizací pa-
cientů. 

čáP ztratil čePičku
Kam vede schodiště z prvního patra pavilonu 

operačních sálů, napovídá velký obrázek čápa 
na stěně. „Chtěli jsme, aby byl barevnější nebo 
měl alespoň červenou čepičku,“ směje se hlavní 
sestra Marie Janoušková. Pan architekt si ovšem 
do své koncepce mluvit nenechal, čáp je vyveden 
v chladném odstínu šedomodré, aby barevně za-

padl do celkového ladění společných interiérů 
nemocnice. Čáp sice čepičku nemá, zato nese 
v zobáku miminko a my směřujeme na gynekolo-
gicko-porodnické oddělení. 

Zdejší porodnice patří k těm v jihočeském kraji 
vyhlášeným, jezdí sem rodit maminky až ze Sušice. 
Titul Baby friendly hospital získala nemocnice za-
slouženě. Oddělení gynekologie a šestinedělí je 
součástí nového pavilonu a nové porodní pokoje 
umožňují zůstat po celou dobu porodu, před ním 
i po něm na jednom místě, maminky tedy nemusí 
přecházet na porodní sál. Oddělení šestinedělí 
zdobí veselé obrazy věnované nadačním fondem 
herečky Zdeny Žádníkové Volencové a celkově tu 
panuje příjemná „nenemocniční“ atmosféra. Třeba 
i díky tomu, že maminky mohou využívat prostor 
malé útulné jídelny, a když se tu ráno s miminky 
v postýlkách MiMi také od společnosti LINET se-
jdou u snídaně, bývá tu prý celkem živo. 

Friendly nejen k miminkům 
Přístup sester k novopečeným maminkám je 

vstřícný. „Sice stále dodržujeme systém předá-
vání směn brzy ráno, daný obecně chodem ne-
mocnice,“ vysvětluje vrchní sestra gynekologic-
ko-porodnického oddělení Miloslava Bláhová, 
„ale na měření teploty rozhodně maminky ne-
budíme, používáme bezkontaktní teploměr. Per-
sonál má přehled, která maminka se v noci ne-
vyspala, a podle toho volí individuální přístup,“ 
dodává. Celkově působí oddělení šestinedělí 
rodinně – většinu maminek znají sestřičky již 
z předporodních kurzů, případně mají nějakého 
společného příbuzného či známého, což patří 
k (ne)výhodám menšího města. 

Pokoje jsou dvoulůžkové, samozřejmostí je so-
ciální zařízení, polohovatelná elektrická lůžka LI-
NET Eleganza 1 a postýlky pro miminka MiMi. 
Dvoudenní Davídek se v jedné takové postýlce 
právě „opaluje“ u okna, pozoruje krásné stromy 
v parku a je mu ještě celkem jedno, že některé 
z nich patří k významným dendrologickým expo-
nátům. Jeho mamince dělá trochu starosti, že má 
lehkou novorozeneckou žloutenku a tak využívá 
toho, že je postýlka z průhledného plastu a dobře 
propouští světlo. Chtěla by jít zítra domů, kde 
na ně čeká táta a starší sourozenec. 

Je však velmi pravděpodobné, že Davídek 
není ve strakonické nemocnici naposledy. A asi 
ani desetiletý Kuba, kterého právě jeho máma 
odvádí parkem se zafačovanou hlavou: „Je nej-
mladší ze čtyř podobně aktivních kluků, takže 
se sem podíváme několikrát do roka. V ,oblibě‘ 
máme zvláště oddělení chirurgie a šití,“ říká 
s úsměvem. Za tu dobu, co sem jezdíme, se ne-
mocnice stále modernizuje a mění, ale lidský pří-
stup zůstává,“ dodává. Heslo, které strakonická 
nemocnice používá a které tvoří i titulek tohoto 
článku, tedy „Nemocnice, které na Vás záleží“, 
evidentně není prázdná fráze.

Pacienti s oblibou využívají ovládání 
Eleganzy 1

Postýlky MiMi na oddělení šestinedělí

Lůžko Eleganza 3XC pro 
akutní péči na odděleních 
ARO a JIP

Lůžko Eleganza 3XC je svým designem 
a funkcemi ušité na míru vysokým nárokům 
intenzivní péče – nabízí soubor funkcí, který 
pomáhá nemocničnímu personálu zachra-
ňovat životy pacientů v kritickém stavu. Ele-
ganza 3XC disponuje řadou unikátních pro-
gresivních vlastností:
1. Toto lůžko podporuje zajištění vitálních 

funkcí pacienta – nabízí polohu „kardi-
acké křeslo“, která pomáhá předcházet 
plicním komplikacím, a polohování ložné 
plochy Ergoframe®, které činnost plic 
déle optimalizuje. Komfort a bezpečnost 
pacienta dále zvyšuje možnost rentgeno-
vání přímo na lůžku a integrované váhy. 

2. Unikátní je rovněž systém bezpečnosti 
pacienta, zajištěný několika sofistikova-
nými prvky, konkrétně inovativním ře-
šením postranic s možností doplnění 
o Protector, který poskytuje maximální 
ochranu na základě individuálních potřeb 
pacientů, dále pak automatickou brzdu 
I-Brake a multizónový Bed exit alarm, 
který upozorní personál na skutečnost, 
že pacient opustil lůžko. 

3. Systém polohování Ergoframe® pak roz-
šiřuje prostor v bederních partiích a vý-
razně snižuje tlak na pokožku, což v kom-
binaci s aktivními matracemi Virtuoso či 
Precioso vede k významnému snížení ri-
zika vzniku proleženin.

Zdravotnictví 
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S problematikou zajištění kvalitní a bezpečné 
péče o pacienty s velkou hmotností se po-

týká stále více zdravotnických zařízení. Nutností je 
totiž vyšší počet personálu a také speciální vyba-
vení. Běžné výrobky, například lůžka se standard-
ním bezpečným pracovním zatížením 200 kg, to-
tiž nezajišťují funkčnost a především bezpečnost. 
V této situaci přichází na trh nové bariatrické lůžko 
Image 3, které reaguje na aktuální potřeby zdra-
votníků i na zvyšující se nadváhu populace.

Bariatrické lůžko Image 3 nabízí bezpečné 
a pohodlné ležení obézním pacientům. Lůžko je 
univerzální, usnadní péči o tyto pacienty v širokém 
spektru nemocničních specializací. Nejvýrazněj-
ším rysem je vysoké bezpečné pracovní zatížení 
lůžka, dosahující až 320 kg, které zajistí bezpeč-
nost a plnou funkčnost při péči o pacienty s nad-
měrnou hmotností. Image 3 však má další funkce 
zaměřené na pacienty trpící obezitou, ale také 
na ulehčení práce personálu, který o ně pečuje.

bezPečnoSt ze všech úhlů
Klíčovým bezpečnostním prvkem lůžka jsou 

jednodílné sklopné postranice. Pevné a robustní 
postranice mají vysokou nosnost a jsou zajištěny 
proti nechtěnému spuštění dvoukrokovým me-
chanismem. Personál s postranicemi manipuluje 
velice snadno a ergonomicky, ovládání je umís-
těné na horní hraně postranic.

Bariatrické lůžko
image 3

Problémy s vysokou hmotností pacientů se vyskytují v nemocnici stále častěji. 
Stále se zvyšuje počet lidí trpících touto civilizační chorobou, která s sebou při-
náší velké množství zdravotních komplikací.

Postranici je možné vybavit Extenderem, 
který ji zvýší až o 10 cm. Toto opatření je 
vhodné zejména při využití vyšších aktivních 
matrací. Další přídavnou technologií je Protec-
tor, část postranic chránící pacienty i v nožní 
části lůžka. Pak je k dispozici ochrana po celé 
délce ložné plochy, která zabraňuje například 
zmateným pacientů opustit lůžko a slouží jako 
preventivní opatření.

Bezpečnostní parametry zvyšuje také alarm 
nezabrzděného lůžka. Tato funkce automaticky 
upozorňuje na nebezpečnou situaci, takže perso-
nál může reagovat: Zabrání tak možnému pádu 
pacienta, pokud by se chtěl o lůžko opřít při vstá-
vání nebo uléhání. 

Velkou výhodou lůžka je nejnižší poloha lůžka 
28 cm nad podlahou. Díky speciální konstrukci 
dosáhne lůžko unikátní nízké polohy, kterou je 
možné použít jako preventivní opatření proti pádu 
během spánku pacientů.

Prevence dekubitů
a komFort
Obezita je velmi rizikovým faktorem pro vznik 

dekubitů. Obézní pacient působí na kůži silněj-
ším tlakem, nebezpečné jsou také záhyby kůže. 
Problémem je i manipulace s těžkými obézními 
lidmi zejména při imobilitě nemocných trpících 
obezitou. Jejich polohování je limitováno fyzic-

kou silou a počtem personálu a také vhodným vy-
bavením. Lůžko Image 3 má integrovaný systém 
 Ergoframe® v ložné ploše, díky němu a v kombi-
naci s kvalitní péčí i vhodnou matrací působí pre-
ventivně proti vzniku nebezpečných proleženin. 

Díky systému Ergoframe® dochází ke zvětšení 
prostoru mezi zádovou a stehenní částí ložné plo-
chy, a to až o 16 cm. Tím se snižuje tlak na vysoce 
rizikovou sakrální oblast. Zároveň Ergoframe® 
posunuje při zvedání zádového dílu ložnou plo-
chu nahoru, takže pacient má stále pevnou oporu 
hlavy a snižuje se tím také působení nebezpeč-
ných třecích sil, zejména v oblasti lopatek. 

výrazný deSign
Pro každodenní Péči
Vzhled lůžka Image 3 navrhnul renomovaný 

designér a dlouholetý spolupracovník LINETu 
Jiří Španihel. Barevné dekory čel a použité mate-
riály dodávají lůžku důvěryhodnost.

Obezita v ČR a ve světě
Většina lidí považuje za nejtlustší národ Ameri-
čany, podle posledních statistik je ale předběhli 
jejich jižní sousedé Mexičani. Ani Češi ale nemo-
hou toto soupeření o čelo žebříčku sledovat bez 
zájmu, Česká republika se dostala na 9. místo ce-
losvětově. Ještě smutnějším faktem je, že obezita 
má devastující vliv na zdraví. Chronická onemoc-
nění s ní spojená má celosvětově na kontě 60 % 
úmrtí.

Žebříček největších tlouštíků podle OSN
1. Mexiko – 32,8 procenta
2. USA – 31,8 procenta
3. Sýrie – 31,6 procenta
4. Venezuela, Libye – 30,8 procenta
5. Trinidad & Tobago – 30 procent
6. Vanuatu – 29,8 procenta
7. Irák, Argentina – 29,4 procenta
8. Turecko – 29,3 procenta
9. Česká republika – 28,7 procenta
10. Libanon – 28,2 procenta
11. Nový Zéland, Slovinsko – 27 procent
12. El Salvador – 26,9 procenta
13. Malta – 26,6 procenta
14. Panama, Antigua – 25,8 procenta
15. Izrael – 25,5 procenta
16. Austrálie, Svatý Vincent – 25,1 procenta
17. Dominikánská republika – 25 procent
18. Spojené království, Rusko – 24,9 procenta
19. Maďarsko – 24,8 procenta

Zdravotnictví
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Půjčovna postýlky MiMi
Pomoc maminkám a bezpečí pro miminka
Novorozeneckou postýlku MiMi, která slouží v mnoha porodnicích v ČR i v zahra-
ničí, si mohou české maminky zapůjčit i na doma. Profesionální výrobek zapůjčuje 
Půjčovna první postýlky MiMi v 15 pobočkách, rozmístěných po celé České repub-
lice. Pronájem je velice praktický. Když miminko cca po 3 měsících z postýlky vy-
roste, jednoduše ji rodiče vrátí do půjčovny.

Chcete maminkám poradit?
Na vyžádání zašleme informační materiály 
k postýlce a jejímu pronájmu. V případě zá-
jmu také můžeme zajistit prezentaci postýlky 
na Vašich předporodních kurzech pro na-
stávající maminky. Prezentaci povede zku-
šená lektorka, dětská sestra Markéta Mič-
ková, která zároveň přednáší kurzy Manipu-
lace s miminkem.

Zavolejte na 312 576 400, 312 576 500 
nebo napište na pronajem@linet.cz. Více in-
formací o postýlce naleznete na  stránce

MiMi

„Postýlku MiMi doporučuji nejen pro období šesti-
nedělí,“ říká Markéta Mičková, dětská sestra a lak-
tační poradkyně. „Tato postýlka je nesmírně prak-
tická. Kromě toho, že je mobilní, takže si s ní ma-
minka může kamkoliv zajet, a výškově nastavi-
telná, oceňuji především bezpečnost a stabilitu. 
Polohovatelný sklon postýlky je velmi důležitý pro 
miminka, která ublinkávají po jídle nebo mají zhor-
šenou průchodnost dýchacích cest při onemoc-
nění,“ vypočítává hlavní výhody postýlky Markéta 
Mičková.

bezPečnoSt a zdravý vývoj 
miminka
Bezpečnost miminka i v domácím prostředí je 

důležitou okolností pro volbu MiMi postýlky. Mož-
ností, kam pokládat miminko doma v noci i přes 
den, je celá řada, ale ne všechny splňují zdravotní 
a bezpečnostní nároky. Novorozené miminko je 
velice křehké a navíc je nutné dbát na správný vý-
voj páteře. Dětské sestry i lékaři se často setká-
vají s vadami páteře, které mají začátek v dlou-
hém pobytu novorozenců a kojenců v tak oblíbe-
ných autosedačkách nebo v křesílkách. 

Postýlka MiMi má ložnou plochu rovnou a je 
vybavená speciální omyvatelnou a paropropust-
nou matrací. Pod matraci je možné vložit monitor 
dechu a ovládání se jednoduše upevňuje na kon-

strukci postýlky. V této kombinaci je miminko 
maximálně zajištěné proti nenadálým událostem. 
Vanička, v níž miminko leží, je akorát tak veliká 
pro novorozence a vejdou se do ní polohovací vá-
lečky pro správné udržení polohy hlavičky a těla. 
Díky bezpečnostním funkcím doporučujeme pro-
fesionální postýlku nejen nedonošeným dětem 
a vícerčatům s menší porodní váhou, ale všem 
novorozencům.

FototeraPie Pro každého
Neocenitelnou pomoc poskytuje postýlka 

MiMi při fototerapii miminek s novorozeneckou 

žloutenkou. Tou trpí 50 až 60 % všech novoro-
zenců a ve většině případů není zapotřebí speci-
ální léčby. Lékaři doporučují kromě dostatku te-
kutin také pobyt na neostrém denním světle. Po-
stýlka MiMi je průhledná, takže umožňuje vysta-
vit miminko světlu prakticky ze všech stran. Také 
si jí maminky mohou zavést k oknu a naklonit tak, 
aby světlo působilo co nejintenzivněji.

PoStýlka je na doSah
Půjčovna První postýlky MiMi má centrálu 

v sídle společnosti LINET ve Slaném, ale po-
bočky, které zápůjčky kompletně zprostředkují, 
jsou ve 14 dalších českých městech. 3 pobočky 
jsou umístěné přímo v porodnicích, a to v Nemoc-
nici Karlovy Vary, Nemocnici Domažlice a Nemoc-
nici Náchod.

Pronájem je snadný a především rychlý. Ma-
minky tak mohou reagovat na nenadálé situ-
ace, například na nižší porodní váhu a kompli-
kace s tím spojené při předčasném porodu nebo 
na komplikace s dýcháním, a rozhodnout se pro 
postýlku až v porodnici. Pronájem pracovnice 
půjčovny vyřizují většinou během 3 pracovních 
dnů, takže na drtivou většinu maminek, které pro-
nájem objednávají až po porodu, čeká postýlka 
MiMi při návratu domů.

www.prvnipostylka.cz nebo 
na facebooku www.facebook.
com/Prvnipostylkamimi.

Bezpečí pro VašePůjčte si postýlku MiMi

MiMinko

www.prvnipostylka.cz

www.facebook.com/PrvniPostylkaMiMi

Postýlka MiMi je 

bezpečná a praktická

Je stabilní, nehrozí pád a jiný úraz 

vašeho miminka.Má nastavitelný sklon, který pomáhá při 

ublinkávání, a také nastavitelnou výšku.

Je šitá na míru právě narozeným dětem, 

miminko se cítí bezpečněji a je klidnější.

Je mobilní a průhledná, miminko máte 

stále na očích.

  Liberec

  Mladá Boleslav
  Mělník

  Slaný  Karlovy
 Vary

  Plzeň
  Domažlice

  České Budějovice

  Hradec Králové
  Pardubice

  Olomouc
  Frýdek-Místek

  Brno

  Hostivice

  Náchod
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PečovatelstvíSlovensko

Časy sa menia,
prestíž vyšných hágov pretrváva
Kam najlepšie umiestniť pľúcne sanatórium? Predsa do panenskej prírody, kde je 
prirodzenou súčasťou vysokohorský zdravý vzduch. Tak museli uvažovať českoslo-
venskí štátni úradníci, keď v roku 1934 kládli základy dnešného Národného ústavu 
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Rozľahlá, 
veľkoryso poňatá liečebňa nielenže funguje dodnes, ale je stále prestížnym praco-
viskom. Súčasné vedenie nemocnice neustále zvyšuje kvalitu starostlivosti a ob-
novuje vybavenie. Súčasťou tohto procesu bol aj nákup 19 lôžok CALMA, ako aj 
3 lôžok ELEGANZA 2, nového typu lôžka spoločnosti LINET. 

Celý areál je umiestnený v obci Vyšné Hágy. 
Nachádza sa v nadmorskej výške 1 124 metrov 
na úbočí impozantných tatranských štítov. Funk-
cionalistická hlavná budova ústavu je postavená 
v tvare zložitého písmena H, a pri pohľade z vtáčej 
perspektívy môže pripomínať lietadlo typu dvoj-
plošník. Mohutná stavba je obklopená parkom 
a množstvom ďalších architektonických prvkov – 
terasy, schodištia, kryté promenády, ktorých úlo-
hou bolo podporovať klimatoterapiu, kedysi dôle-
žitý prvok pri liečbe tuberkulózy. Súčasťou areálu 
sú aj ďalšie menšie budovy, v ktorých je umiest-

nené technické zázemie – napríklad centrálna 
kotolňa alebo práčovňa. 

šPičkové Pľúcne PracoviSko 
na úbočí tatier
Veľkorysý projekt vtedy Masarykovho sanató-

ria bol na svoju dobu veľmi progresívny. A nielen 
vnútorným vybavením, ale aj konštrukciou a ma-
teriálmi, ktoré do dnešných dní odolávajú drsnej 
vysokohorskej klíme. Vysokú mieru životaschop-
nosti preukázala pamiatkovo chránená budova 
v roku 2004 pri tragickej veternej smršti, ktorá ni-

čivo postihla celú oblasť Vysokých Tatier. Ústav ani 
na okamih neprerušil prevádzku, dodávky energií 
i vody boli zaistené z vlastných záložných zdrojov.

Zároveň sa budova pýši vysokou urbanistic-
kou i architektonickou kvalitou, dôkazom je zápis 
ústavu do Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu SR. Ale aby mohol ústav plniť bezo zvyšku 
svoju funkciu, bolo potrebné prevádzku moderni-
zovať a tento proces pokračuje do dnešných dní. 
„Máme špičkovú techniku, sme skvele vybavení, 
obnova prechádza postupne celým ústavom,“ po-
dotýka Jana Švecová, námestníčka pre ošetrova-
teľskú starostlivosť. 

A ústav drží krok nielen v oblasti architektúry, 
ale predovšetkým z hľadiska kvality starostlivosti. 
Od svojho založenia je absolútne špecifickým 
a unikátnym pracoviskom na liečbu pľúcnych 
chorôb, kedysi zameraný hlavne na diagnostiku 
a liečbu veľmi rozšírenej a hlavne nebezpečnej tu-
berkulózy. I keď sa výskyt tejto choroby podarilo 
minimalizovať a počet pacientov zostáva v posled-
ných rokoch stabilný, až mierne klesajúci, ústav 
o pacientov núdzu nemá. Vďaka neustálemu roz-
voju ďalších odborných pracovísk môže dnes po-
skytovať kvalitnú liečbu širokého spektra respi-
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račných chorôb, najmä tých nádorových. Je tu 
tiež veľmi rozvinutá diagnostika pľúcnych chorôb, 
zahŕňajúca invazívne (operatívne) i neinvazívne 
metódy.

Slovensko 

Celkovo má nemocnica 344 lôžok, pričom dl-
hodobo ubúda lôžok následnej (dlhodobej) sta-
rostlivosti v prospech akútnych lôžok.

eleganza 2 v Službách 
intenzívnej StaroStlivoSti
Na oddelení JIS Centra hrudníkovej chi-

rurgie s celkovou kapacitou 8 lôžok sa starajú 
o pacientov po výkone celej škály operácií – na-
príklad ide o diagnostické operácie pľúc, vážne 
operácie, pri ktorých sa odstraňujú pľúcne la-

Vyšné Hágy sú prvým zariadením na Slovensku ktoré má nové lôžko Eleganza 2 k dispozícii

Výstavba nových opatrovateľských zariadení pre-
stáva byť na Slovensku ojedinelou udalosťou. Pri-
búdajú osvietení investori, ktorí rozširujú ponuku 
opatrovateľských služieb. Nové domovy spája dô-
raz na kvalitu služieb a vybavenia, čomu zodpo-
vedá i voľba lôžok LINET.

Novostavba opatrovateľského domova vznikla 
v Nitre. Jeho prevádzkovateľom je tamojší bis-
kupský úrad. V domove sa budú starať o kňa-
zov seniorského veku, ktorí sú odkázaní na po-
moc druhých. Ku kvalite starostlivosti prispejú aj 
moderné, elektricky polohovateľné lôžka LINET. 
Izby sú vybavené lôžkami Terno, Altura a tiež špe-
ciálnymi lôžkami Latera s náklonom do strán, 
ktoré pomáhajú pri manipulácii s nepohyblivými 
klientmi.

Ďalší nový domov s názvom Rezidencia Nestor 
vznikol v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín. Jeho 
investorom je súkromný subjekt a zariadenie je za-
merané na klientelu nielen zo Slovenska, ale i zo 
zahraničia. Klientov bude lákať nielen nádherná 
príroda v bezprostrednom okolí, ale aj široká po-
nuka služieb, ich kvalita a špičkové vybavenie 
domova. Rezidencia Nestor okrem ubytovacích 
a opatrovateľských služieb ponúka aj rehabilitačné 
pobyty pre pacientov po operáciách alebo úrazoch 
a tiež odľahčovaciu službu v dennom stacionári. In-
teriéry izieb sú vybavené lôžkami LINET. Lôžka 
typu Movita a Sentida sa vyznačujú fúziou skve-
lého dizajnu a vysokej funkčnosti a bezpečnosti. 
Dodávateľom lôžok a interiérov do oboch domo-
vov je spoločnosť Basco SK.

Nové opatrovateľské zariadenia vyberajú kvalitu a LINET

loky, alebo po menších zákrokoch, ako je na-
príklad tracheostómia. Celá chirurgia je nanovo 
rekonštruovaná a vybavená najmodernejšou prí-
strojovou technikou. Unikátny je aj posledný 
prírastok – lôžko Eleganza 2. „Vyšné Hágy 
sú prvým zariadením na Slovensku a vlastne 
na území celej bývalej československej federá-
cie, ktoré má nové lôžko k dispozícii,“ riká Ro-
bert Klein, riaditeľ spoločnosti Artspect, ktora 
lôžka dodala. Počas našej návštevy je lôžko pr-
výkrát v ostrej prevádzke. „Našťastie tu máme 

aj ďalšie lôžka značky LINET, takže i s no-
vým výrobkom nemáme problém pracovať. 
Kvalitatívne je to zas posun ďalej. Nielenže 
vyzerajú perfektne na pohľad, ale hlavne sa 
s nimi veľmi ľahko manipuluje,“ hodnotí ve-
dúca sestra Erika Tkáčiková. Veľmi oce-
ňuje podsvietený uhlomer. „Kedysi sme 
mali problém s uvedením lôžka presne 
do roviny, polohu sme iba odhadovali, ale tu 
máme presný a prehľadný ukazovateľ,“ ho-
vorí o ďalšej výraznej výhode nového lôžka. 
„Lôžko je navyše veľmi pohodlné, ovládače 
jednoduché, takže s nimi môže manipulo-
vať i sám pacient, obzvlášť v prípadoch, keď 
je hospitalizovaný dlhodobo. Keby som bola 
pacient, chcela by som na takom lôžku le-
žať,“ usmieva sa Erika Tkáčiková.

Tunajší pracovníci na novom lôžku oce-
ňujú i možnosť predĺženia lôžka, ktoré po-
máha napríklad pri prevencii dekubitov 
v oblasti piat, ale aj ďalšie funkcie lôžka. Na-
príklad páku i tlačidlo resuscitačnej polohy 
(CRP) pri náhlych kolapsových stavoch tu-
najších pacientov. Veľmi využívaná je aj po-
loha kardiacké kreslo, ktorá uľahčuje dý-
chanie, nedochádza pri nej k stláčaniu 
vnútorných orgánov a navyše je pre pacienta 
maximálne komfortné. 
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Rodinný přístup 
a rovné
příležitosti
Komunikace s kolegyněmi na rodičovské 
dovolené, fi remní školka, zaměstnávání lidí 
starších 60 let či proces náboru nových za-
městnanců. Zejména tyto, ale i řadu dalších 
oblastí personální politiky společnosti LINET 
ocenil nedávný genderový audit provedený 
organizací Aperio – Společnost pro zdravé 
rodičovství.

Audit měl za cíl prověřit, zda současné 
procesy personálního řízení ve fi rmě nejsou 
nastaveny diskriminačně a zda zajišťují pod-
mínky pro rovnocenný přístup ke všem za-
městnancům. Závěrečná zpráva potvrdila fé-
rové pracovní prostředí, v němž zaměstnanci 
mají rovnocenný přístup k možnostem pro-
fesního rozvoje, vzdělávání, benefi tům a dal-
ším zdrojům.

„Výsledky auditu zařazují LINET mezi 
fi rmy, pro něž zaměstnanci a zaměstnankyně 
nejsou jen položkou v účetnictví. Naopak, 
personální politika společnosti jejich potřeby 
refl ektuje a vychází jim v maximální možné 
míře vstříc,“ uvádí ve zprávě jedna z jejích au-
torek Petra Kubálková.

Red Dot
pro Sentidu

Bojujeme
proti korupci

Nové lůžko LINETu určené pro pečo-
vatelský sektor získalo prestižní oce-
nění – jednak proslulou designérskou 
cenu Red Dot a také titul pro inovativní 
technologie Plus X.

Lůžka Sentida s označením 5 a 6 
zabodovala u porotců spojením funkč-
nosti technologických inovací, elegancí 
a v neposlední řadě kvalitou provedení. 
Tato nová pečovatelská lůžka uvedla 
na trh společnost LINET Group SE 
vloni. Jejich nejvýraznějším rysem je 
nízká nástupní výška, inovativní kon-
strukce dělených postranic a podpora 
mobilizace. To vše v čistém, elegant-
ním designu.

Prestižní mezinárodní ocenění 
Red Dot uděluje od roku 1955 De-
sign Centrum Nordhein Westfalen se 
sídlem v německém Essenu. V sou-
časné době rozděluje ceny v několika 
kategoriích, přičemž nejdůležitější 
zůstává cena pro produkty mimořád-
ných designérských kvalit. LINET 
nezískal cenu poprvé, už v minulosti 
získal proslulý „červený puntík“ na-
příklad stolek Stylo.

Společnost LINET podporuje protikorupční ne-
vládní organizaci Transparency International (TI). 
Stala se VIP fi remním členem Klubu TI, sdružu-
jícího fi rmy a jednotlivce, kteří považují korupci 
za problém a chtějí podpořit boj Transparency In-
ternational proti ní.

„LINET přispěl částkou 100 000 korun 
za účelem fi nancování projektů organizace zamě-
řených na omezování korupce a zlepšování spo-
lečenského klimatu v ČR,“ uvádí generální ředi-
tel společnosti LINET Zbyněk Frolík. Organizace 
je fi nancována zejména z grantů, které pocházejí 
ze státních i soukromých programů. Dalším zdro-
jem jak fi nančním, tak i morálním jsou podporo-
vatelé a členové již zmíněného Klubu Transpar-
ency International.

Organizace Transparency International vznikla 
v roce 1993 v Německu a v současné době má 
více než 100 poboček po celém světě. Klub TI 
založila v roce 2011 a má už přes 160 individuál-
ních a fi remních členů. „Jsme velice rádi, že bude 

LINET jeho součástí. Čím více lidí a společností 
podporuje naši nevládní organizaci, tím efektiv-
něji můžeme vystupovat proti korupci a měnit 
naši zemi k lepšímu,“ dodává David Ondráčka, ře-
ditel české pobočky.
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Podpořili jsme odpoledne 
pro rodiny s dětmi
Půjčovna První postýlky MiMi, kterou pro-
vozuje společnost LINET, podpořila akci pro 
rodiny s dětmi nazvanou Honzík a Mařenka 
se vydávají do světa, kterou organizovalo sdru-
žení Síť mateřských center. Zábavné odpo-
ledne se odehrálo v parku na pražské Kampě 
jako součást celoroční kampaně Křídla a ko-
řeny na podporu důležitosti rodiny, vztahů je-

Křížovka
Vyluštěte křížovku a můžete získat zajímavé ceny. Z Vašich správných odpovědí vylosujeme 10 úspěš-
ných luštitelů, kterým zašleme některou z cen s motivem sestry LIN a doktora NETa. V tajence nalez-
nete druhou část bonmotu spisovatelky Zdeňky Ortové. Ten začíná slovy: Hlavní rozdíl mezi erotickým 
a sci-fi  fi lmem je ten, že průměrný divák nalezne ve své posteli spíš…

Vyluštěnou tajenku zasílejte do redakce na adresu neumannova@4jan.cz nejpozději do 28. listo-
padu. Do předmětu zprávy prosím napište „Křížovka LINET“ a v e-mailu kromě správného znění tajenky 
uveďte pozici a adresu svého zaměstnání. Výsledek losování sdělíme výhercům e-mailem. Přejeme pří-
jemnou zábavu při luštění a štěstí při losování!

Znění tajenky z Komfortu 2/2014, která začínala slovy: „Člověk nutně potřebuje k životu dob-
rou postel a pár dobrých bot. Proč? Pokud není v posteli, má na nohou boty – a naopak.“

výherci křížovky z komfortu 2/2014:
Petra Krčmářová (Kroměříž), Věra Zudová 
(Jindřichův Hradec), Pavla Pokorná 
(Klimkovice), Hana Švíková (Prachatice), 
Jitka Dejmková (Pelhřimov), Alena 
Roháčová (Vraný), Petra Hrubá (Náchod), 
Kateřina Klegová (Krnov), Denisa Šrámková 
(Prostějov), Iveta Drastíková (Opava)

jich členů i mezigeneračního propojení. Pro děti 
byla připravena různá stanoviště, kde plnily vě-
domostní, kreativní i pohybové úkoly. Všichni 
příchozí si také mohli užít divadlo, hudební vy-
stoupení aj. Postýlka MiMi měla v parku svůj 
stánek, kde si zájemci mohli na místě po-
stýlku prohlédnout i vyzkoušet a získat malý 
dárek.



Nejlepší nákup podzimu

eleganza 1

po celé délce ložné plochy, je k dispozici Protec-
tor umístěný v nožní části lůžka. Postranice je 
možné doplnit výškovou extenzí při používání vy-
sokých antidekubitních matrací. Postranice i celá 
konstrukce lůžka Eleganza 1 vyhovuje přísným 
parametrům ČSN EN 60601-2-52.

bezPečná PodPora 
Pohybu a aktivit
Boj proti rezignaci a apatii patří ke každoden-
nímu úsilí pracovníkům v pečovatelské sféře. 
Lůžko Eleganza 1 podporuje procedury vstávání 
z lůžka ucelenou a propracovanou sadou prvků, 
které zvyšují bezpečnost mobilizačních aktivit. 
Ložná plocha může být vybavena integrovaným 
vstávacím madlem – pevnou a stabilní oporou 
při vstávání z lůžka. Zároveň se vstávacím ma-
dlem je k dispozici flexibilní výškové nastavení 
ložné plochy pro individuální výchozí polohu pro 
vstávání.

Pro každodenní Péči
Lůžko Eleganza 1 s bezpečnou pracovní zátěží 
250 kg disponuje funkcemi a vybavením, které 
výrazně ulehčují těžkou každodenní práci perso-
nálu. K základním benefitům patří ergonomické 
ovládání, snadná čistitelnost a řada chytrých de-
tailů – integrovaná polička na lůžkoviny nebo lišta 
pro upevnění příslušenství.

Co všechno lze koupit za 40 tisíc? Tuto otázku řeší mnoho pečovatelských zařízení 
na konci kalendářního roku. LINET v této situaci přichází s nabídkou výhodného 
balíčku, který obsahuje unikátní lůžko Eleganza 1 a praktické příslušenství. 

Kvalitou a rozsahem funkcí je nové lůžko Ele-
ganza 1 v pečovatelském oboru unikátem. Mezi 
hlavní výhody plně elektricky polohovatelného 
lůžka patří funkce kardiacké křeslo, bezpečné 
a přitom neomezující postranice a také podpora 
mobilizačních aktivit. To vše doprovází příjemný 
design, vysoký stupeň bezpečnostních parame-
trů a hlavně bezkonkurenční poměr kvalita/cena!

Pohodlí 
nejen v kardiackém křeSle
Imobilní nebo částečně imobilní klienti tráví 
v lůžku většinu dne. O to důležitější je poskytnout 
jim komfort a pohodlné ležení. Eleganza 1 má do-
statečně širokou ložnou plochu 90 cm, která na-
bízí pohodlný prostor i pro klienty s nadváhou. 
Unikátní a hlavně komfortní je poloha kardiacké 
křeslo. Pečovatelka ji nastaví stiskem jednoho tla-
čítka – napolohuje se zvednutý zádový díl a opora 
pro nohy. Tato pozice lůžka podporuje přirozenou 
plicní ventilaci a přispívá k podpoře kardiovasku-
lárního systému. Navíc je vysoce komfortní pro le-
žícího člověka, kterého tím pádem nemusí pečo-

vatelky složitě překládat do křesla. Klient může 
v této poloze sledovat televizi, jíst nebo pozorovat 
okolí a zapojovat se do dění kolem.

Vyšší stupeň pohodlí poskytuje ložná plocha 
s efektem Ergoframe®. Díky tomuto konstrukč-
nímu systému dochází při polohování k rozšíření 
ložné plochy v pánevní oblasti o 16 cm, což je 
komfortní, protože nedochází k utlačování vnitř-
ních orgánů. Především ale působí tento efekt při 
prevenci dekubitů, protože se snižuje tlak na po-
kožku v této rizikové zóně. Právě v pánevní oblasti 
vzniká až 40 % dekubitů. 

chrání, 
ale neomezují
Pády představují zejména pro klienty-seniory 
vážný problém, který má často fatální následky. 
Prevence je proto klíčová. Lůžko Eleganza 1 na-
bízí vysoký stupeň ochrany proti pádům – jedno-
dílné sklopné postranice, které zajišťují bezpečný 
pobyt na lůžku. Postranice jsou pevné a ochra-
ňují klienta před pádem z lůžka, přitom ho neo-
mezují. Pokud je potřeba poskytnout ochranu 

LINET spol. s r. o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: obchodcr @ linet.cz, www.linet.cz


