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Nové pasivní matrace
Antidekubitní matrace značky LINET 
přinášejí unikátní technologická řešení, 
která eliminují nebo zmírňují následky 
negativních okolností vznikajících při 
pobytu na lůžku.

Péče o chronické rány
Komplexní přístup
a moderní technologie
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Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta
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Japonská inspirace +
česká improvizace
Výrobní provoz LINETu překvapuje 
čistotou, efektivitou i nejmodernějšími 
stroji. Využívá totiž vyzkoušené metody 
japonských automobilek a vsází 
i na kreativitu vlastních lidí.
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Opravdový domov 
mají senioři ve Ždírci
Zařízení Kraje Vysočina prošlo před 
třemi lety kompletní rekonstrukcí 
a nabízí kromě moderního prostředí 
také unikátní metody péče.
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LINET je členem asociace výrobců
a dodavatelů zdravotnických
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Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Poslední  část  roku  je  pro  LINET  vždy  TOP  sezónou.  Zna-
mená pro nás nejen zvýšené množství zakázek, a tudíž i vyšší 
nasazení  ve výrobě, ale především na podzim představujeme 
velké  množství  novinek,  na  kterých  pracujeme  dlouhé  mě-
síce. Proč zrovna na podzim, to má svůj logický důvod. V listo-
padu se koná největší světový veletrh pro odvětví zdravotnické 
techniky – Medica v německém Düsseldorfu. LINET na ní ne-
bude chybět a samozřejmě nabídne návštěvníkům několik pre-
miér  –  nových  výrobků  a  inovativních  technologií.  Vystavovat 
bude i nové pasivní matrace pro prevenci dekubitů, o kterých 
se můžete dočíst také na stránkách aktuálního Komfortu. Pa-

sivní matrace významně pomáhají při prevenci dekubitů i při péči o chronické rány. Co to chro-
nická rána je a jak mohou i další technologie LINETu pomoci pacientům s tímto kožním defek-
tem čtěte v hlavním tématu. 

Nasazení lůžek v praxi je pro nás vždy nejlepším vysvědčením, že to, co děláme, má smysl. 
Tentokrát Vás zavedeme hned na tři místa, kde naše výrobky slouží k plné spokojenosti paci-
entů a klientů a zároveň ošetřovatelských týmů. Vydejte se v reportážích s námi do Nemocnice 
Vsetín nebo do Domova důchodců Ždírec! anebo s námi zavítejte na slovensko do Penzionu 
pro seniory Dominik. Všechna tři navštívená místa jsou sice v různých částech Česka a sloven-
ska, ale mají leccos společného. Kromě lůžek LINET je to důraz na kvalitu, využívání moderních 
metod a zároveň také lidský přístup. 

a na návštěvu Vás pozveme i přímo k nám. V druhém pokračování seriálu „Jak se rodí po-
stel?“ vysvětlíme, jak se ve výrobních postupech LINETu daří skloubit japonské přístupy a přiro-
zený improvizační talent našich českých pracovníků.

Přeji příjemné čtení

 
Tomáš Kolář,
výkonný ředitel LINETu

Editorial

bÝT PŘEDMĚTEM 
TOUhY,
NIKOLI
POUhÉ VOLbY

Podzim plný novinek

sledujte LINET na You Tube 
www.youtube.com/LinetMarketing

Na speciálním kanálu www.youtube.com/
LinetMarketing můžete sledovat vlastní video-
sekvence o společnosti LINET i převzaté re-
portáže a TV pořady, kde fi guruje český vý-

robce lůžek. Především jsou „šoty“ 
zaměřené na funkce a správné po-
užívání lůžek a matrací v praxi. 
Nejnovějším sdíleným videem je 
prezentace celé skupiny LINET 
Group, která informuje o aktuálních 
výrobcích a inovacích společnosti. 
Pusťte si 3minutový spot a uvidíte, 
co se v LINETu děje nového!
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Pasivní matrace značky LINET přinášejí unikátní technologic-
ká řešení, která eliminují nebo zmírňují následky negativních 
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funkcemi plně pokryjí potřeby prevence dekubitů.

Zotavení  po  lékařském  zákroku,  pokročilý  věk 
nebo třeba vrozený hendikep. To jsou typické dů-
vody,  pro  které  se  vyplatí  mít  doma  zdravotnické 
lůžko a další speciální ošetřovatelské pomůcky. Ne 
každý si ale může dovolit náklady spojené s poříze-
ním  takového  vybavení.  společnost  LINET  proto 
podpořila  dostupnost  profesionálních  zdravotnic-
kých prostředků pro domácí péči finančním a ma-
teriálním darem v celkové hodnotě milion korun. 

Investice  do  Nadačního  fondu  LINET,  který 
český  výrobce  zdravotnických  lůžek  společně 
s  Kontem  bariéry  provozuje  od  roku  2013,  má 
dvě části. 500 tisíc činí finanční dar, druhá polo-
vina zahrnuje lůžka vhodná pro domácí péči a pří-
slušenství. Peněžní část daru je určena k nákupu 
specializovaného  vybavení,  například  rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek. 
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V  případě  zájmu  o  podporu  v  domácí  péči 
lze žádosti podávat do konce března 2016, a to 
na  adresu  petra.tomsova@linet.cz. 
Žádosti bude pravidelně vyhodnocovat rada Na-
dačního  fondu   LINET,  která  rozhodne  o  rozdě-
lení příspěvků.  

LINET  se  podobným  dobročinným  aktivitám 
zaměřeným na zlepšení dostupnosti kvalitní so-
ciální péče věnuje dlouhodobě. V minulosti uza-
vřel  například  partnerství  s  Nadací  Kapka  Na-
děje,  realizoval  společný  projekt  na  podporu 
hospiců  s  Nadačním  fondem  Jistota  Komerční 
banky,  finančně  i  materiálně  podpořil  moderni-
zaci  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků  atd. 
Na těchto aktivitách se podílí i zaměstnanci spo-
lečnosti.  spontánně  vyhlašují  sbírky  na  pod-
poru konkrétních  lidí  v nesnadné životní situaci 

či na pomoc lidem žijícím v oblastech postižené 
přírodní katastrofou.

Kromě pomoci konkrétním lidem ve složité ži-
votní situaci chce LINET velkorysým darem také 
zviditelnit a podpořit problematiku domácí péče 
o  lidi  méně  soběstačné  i  zcela  závislé  na  dru-
hých. 

společnost LINET, která působí v oblasti zdra-
votnictví a pečovatelství už 25 let, má díky export-
nímu  zaměření  velké  zkušenosti  z  evropských 
i mimoevropských zemí, kde je domácí péče běž-
nou  praxí.  I  proto  v  domácí  péči  vidí  velký  feno-
mén, který systematicky podporuje. Jednak osvě-
tově  a  zároveň  také  prostřednictvím  Půjčovny 
LINET,  která  zapůjčuje  kvalitní  lůžka,  matrace, 
křesla  a  další  vybavení  umožňující  profesionální 
celodenní péči v domácím prostředí. 
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Kalendárium

Kongresy
16.–18. 9. 2015: gent, Belgie
EPUaP

24.–26. 9. 2015: Plzeň, Čr
ČsaRIM

8.–9. 10. 2015: Tábor
VII. výroční kongres asociace poskytovatelů 
sociálních služeb

VeLeTrHy
16.–19. 11. 2015: Dűsseldorf, německo
Medica
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Chronické  rány  jsou  i  nezanedbatelnou  eko-
nomickou  komplikací,  která  může  ovlivnit 

rozpočet  zdravotnických  zařízení.  Náklady  na  je-
jich  léčbu  každoročně  stoupají.  Naopak  pozitiv-
ním  trendem  v  této  oblasti  je  současná  snaha 
o komplexní přístup za podmínek efektivního vyu-
žití všech dostupných metod léčby a také zdra-
votnických  materiálů  a  pomůcek.  Nedílnou 
součástí  léčby  a  prevence  chronických  ran, 
obzvláště dekubitů, je maximální využití kvalit-
ních antidekubitních matrací, a to jak aktivních 
pro léčbu, tak pasivních pro prevenci.

neJDe Jen o DeKuBiTy
Chronická  rána  znamená  porušení  kož-

ního povrchu a tím i  integrity organismu. Ne-
jde  jen o  lokální ztrátu kožní  tkáně,  tyto rány 
často zasahují hlubší kožní struktury. Doba ho-
jení obvykle  trvá déle než šest  týdnů a bývá 
provázena stagnací standardních procesů ho-
jení. Chronické rány  jsou relativně častý pro-
blém, který postihuje asi 7 % populace. Mezi 
nejčastější rány, které označujeme jako chro-
nické, patří venózní bércové vředy, diabetická 
ulcerace, dekubity a další hojící se rány vzni-
kající z  ran akutních. hojení chronických ran 
je složitý biologický a  fyziologický proces, při 
kterém dochází k obnově porušené struktury 

a  funkce  kůže.  hojení  rány  vyžaduje  buněčnou 
a  tkáňovou  schopnost  regenerace  a  současně 
reparační  schopnost  celého  organismu.  Příčina 
vzniku chronických ran je rovněž velice různorodá 
a většinou se na ní podílí souhra více faktorů.

Péče o chronické rány 
Komplexní přístup a moderní technologie

Péče o chronické rány je ošetřovatelskou činností s multidisciplinárním přesahem, která 
se dostává stále více do popředí. Chronické rány způsobují pacientům bolest i psychický 
stres, pro zdravotníky znamenají vysokou pracovní zátěž a často i pocity profesního 
selhání.

PreVence Je aLFou a omegou
Velké množství faktorů ovlivňuje také vznik de-

kubitů – proleženin. Už samotný původ slova de-
kubit (z latinského slova decumbere, což znamená 
lehnout  si,  položit  se)  odkazuje  k  hlavní  příčině 
vzniku  tohoto  kožního  defektu.  Totiž  imobilitě 
a faktu, že většina pacientů v nemocnicích a klientů 
pečovatelských zařízení, u nichž k rozvoji dekubitu 
dojde, jsou z nejrůznějších příčin upoutaní na lůžko. 
Tomu odpovídají i poznatky Evropského poradního 
panelu  pro  dekubity  (EPUaP),  podle  něhož  jsou 
dekubity nejvíce ohroženy tyto skupiny: 

  předčasně narozené děti
  paraplegici
  senioři
  pacienti  při  dlouhých  chirurgických  zákro-

cích, na JIP a dlouhodobé intenzivní péče
Podle stejného zdroje trpí dekubity 4 miliony 

lidí v Evropě. Toto číslo, které odpovídá například 
trojnásobku obyvatel Prahy,  je hrozivé. Obzvlášť 
v kontrastu s tím, že většině proleženin lze přede-
jít prevencí a kvalitní ošetřovatelskou péčí.

Základním  předpokladem  moderní  prevence 
dekubitů je komplexní, koordinovaná ošetřovatel-
ská péče, která vyžaduje spolupráci celého ošet-
řovatelského  týmu  i  odborníků  z  jiných  oblastí, 
např. nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, derma-
tologa aj. Osvědčené metody prevence zahrnují 
zejména polohování a hygienu, úpravu celkového 
zdravotního stavu pacienta včetně nutrice a v ne-
poslední řadě kvalitní antidekubitní matrace.

Zdravotnictví

antidekubitní péče LINET
boduje v odborných kruzích

Komplexní  přístup  LINETu  k  problematice  chro-
nických  ran  a  dekubitů  zaznamenává  velký  ohlas 
na odborných akcích pro experty z praxe. Na kon-
gresu EWMa (Evropská asociace pro management 
chronických  ran),  který  se  letos  konal  v  květnu 
v Londýně, LINET kromě prezentace nenovějších 
technologií a jejich funkcí také uspořádal praktické 
workshopy, které vedli kliničtí specialisté LINETu.

s pomocí polohovatelných  lůžek a aktivních 
antidekubitních systémů značky LINET přítom-
ným demonstrovali, jak kvalitně pečovat o paci-
enta na lůžku s využitím minima fyzických sil.

Největší  pozornost  přitáhla  ale  řešení  ze-
jména pro intenzivní péči, a to matrace symbioso 
200  s  mikroklimatickým  efektem  integrovaná 
do  resuscitačního  lůžka Multicare. Návštěvníky 
odborné konference ale zaujal i TOP model ak-
tivní matrace s alternujícím tlakem Virtuoso i no-
vinka – variabilní matrace air2Care.

Jako partner EPUaP, Evropského poradního 
panelu  pro  proleženiny,  se  pravidelně  účastní 
i  výroční  konference,  která  se  letos  uskuteční 
v září v belgickém městě Ghent.
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Nasaďte matraci podle situace! Přehledný rádce zobrazuje účinek konkrétních matrací při léčbě 
a prevenci dekubitů.

Při  polohování  je  nesmírně  cenným  pomocní-
kem elektricky polohovatelné lůžko, které pacienta 
nebo klienta na lůžku umí dostat do potřebné po-
zice. Lůžka LINET polohují elektricky zádový a ste-
henní  díl.  Moderní  generace  lůžek  je  navíc  vyba-
vena  unikátním  mechanismem  Ergoframe,  který 
rozšiřuje při polohování vzdálenost dílů  ložné plo-
chy v pánevní oblasti. Respektuje tak přirozený po-
hyb lidského těla při polohování a zároveň působí 
preventivně proti vzniku dekubitů v pánevní oblasti.

Rozšířené  polohovací  možnosti  má  unikátní 
lůžko  Latera,  vybavené  náklonem  do  stran.  Tento 
laterální  náklon  výrazným  způsobem  usnadňuje 
mnoho  ošetřovatelských  činností  s  pacientem 
na  lůžku.  Laterální  náklon  pomáhá  ošetřujícímu 
personálu otočit  ležícího člověka na bok s vynalo-
žením minima fyzických sil a umožňuje jednoduše 
vykonávat řadu úkonů každodenní rutiny, jako je na-
příklad převlékání lůžka, hygiena pacienta, preven-
tivní polohování aj. Při polohování nejen s laterálním 
náklonem také pomáhají speciální polohovací pol-
štáře. Při prevenci se efektivně využívají  také spe-
ciální pasivní antidekubitní matrace. společnost LI-
NET  právě  představuje  novou  skladbu  pasivních 
matrací včetně nových výrobků se speciální techno-
logií Clima. Celé portfolio matrací i informace o no-
vinkách naleznete v přehledu na straně 6.

možnosTi moDerní TeraPie
Přes  veškerý  pokrok  v  oblasti  výzkumu  i  vý-

voji zdravotnické techniky a dalších pomůcek, zů-
stává prevalence výskytu dekubitů v nemocnicích 
podle údajů EPUaP v rozmezí 8–23 % v závislosti 
na specializaci oddělení. současná ošetřovatelská 
péče má naštěstí k dispozici řadu účinných metod 
a prostředků, jak dekubity efektivně léčit. Vzniklé 
dekubity  ale  způsobují  velkou  bolest  pacientům 
a  znamenají  prodloužení  hospitalizace  a  jejich  te-
rapie vyžaduje vyšší nasazení personálu a jsou s ní 
spojené  násobně  vyšší  fi nanční  výdaje  než  kupří-
kladu na preventivní procedury.

Prvotním úkolem při  léčbě dekubitů  je odstra-
nění  tlaku,  například  pomocí  sofi stikovaných  ak-
tivních antidekubitních matrací. LINET díky vlast-
nímu  vývojovému  PsP  Technologies,  které  sídlí 
v kolébce moderní a efektivní antidekubitní péče, 
ve Velké británii, nabízí v současné době pro tera-
pii 4 samostatné antidekubitní systémy. 

Matrace Virtuoso a Precioso pracují na principu 
alternace, při němž se v klinicky stanoveném  inter-
valu  7,5  minuty  střídavě  nafukují  a  vyfukují  vzdu-
chové  cely  v  určitých  segmentech  matrace.  Jiným 
typem  je  mimořádně  tichá  matrace  symbioso,  in-
tegrovaná  v  lůžku  Multicare.  Poskytuje  konstantně 
stálou  hladinu  vzduchu  v  kombinaci  s  mikroklima-
tickým efektem, díky němuž dochází k ochlazování 
pokožky. Novinkou  letošního  roku  je variabilní mat-
race  air2Care.  Matrace  využívají  alternující  princip, 
výhodou  matrace  je  vysoká  variabilita  výběru  typu 
matrace – air2Care je možné využívat v kombinaci 
s pasivní matrací nebo jako samostatně pracující jed-
notku. Na výběr  jsou  i dva druhy  jednoduše vymě-

nitelných kompresorů, vyšší varianta s označením 
air2Care  20  je  model  řízený  mikroprocesorem 
a nabízí oproti základnímu modelu air2Care 10 re-
žim s konstantně nízkým tlakem, zvukové alarmy 
a režim s maximálním tlakem s automatickým na-
vrácením  do  terapeutického  módu  po  30  minu-
tách. Nasazení aktivních matrací podtrhuje účinek 
moderních terapeutických metod jako je například 
vlhké krytí rány. Pro použití moderního krytí exis-
tují různé postupy. Prvotním úkonem je vyčištění 
a  odstranění  nekrotických  tkání,  zabránění  roz-
voje  sekundární  infekce  a  použití  vhodného  ma-
teriálu na ránu, který bude dobře snesitelný a sní-
matelný. Je mnoho druhů materiálu vhodných pro 
léčbu chronických ran včetně dekubitů. Jedná se 
o speciální gely, hydrokoloidní krytí, hydrogely, al-
gináty, hydopolymery či fi lmová krytí. Velkou účin-
nost vykazuje také chirurgická terapie. Znamená 
ale další zátěž pro organismus, proto chirurg musí 
zvážit celkový stav pacienta a prognózu. Většinou 
se k ní přistupuje až v případech, jedná-li se o III. 
a IV. stupeň poškození. 

Velký  pokrok  se  také  odehrál  v  oblasti  nut-
rice, role výživy je při prevenci a terapii velmi důle-
žitá. Zajišťuje vyváženost živin, vitaminů, minerálů 
a  stopových  prvků,  zvyšuje  imunitu  a  zkracuje 
dobu hojení ran. 

PoDPora osVěTy
Velkou  roli  při  terapii,  ale  především  při  pre-

venci  hraje  vzdělávání  a  informovanost  perso-
nálu,  především  sester  a  ošetřovatelek.  LINET 
jako  společnost,  která  aktivně  spolupracuje 
s  lidmi  z  klinického  prostředí,  podporuje  nejen 
odborné  akce  –  kongresy  a  semináře,  ale  jako 
partner  Evropského  poradního  panelu  pro  de-
kubity se jich také účastní. V loňském roce celá 
skupina LINET v několika evropských zemích or-
ganizovala  osvětové  kampaně  v  rámci  meziná-
rodního dne stop dekubitům. Ten se bude letos 
konat 19. listopadu a opět bude pro LINET příle-
žitostí,  jak  informovat  širokou  a  odbornou  veřej-
nost o možnost prevence a léčby dekubitů, které 
výrobky společnosti nabízejí.

Zdravotnictví 
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Nové portfolio
pasivních matrací
Dekubity vznikají souhrou mnoha faktorů – zejména tlakem na pokožku, třením nebo 
vlhkým prostředím. Nové pasivní matrace značky LINET přinášejí unikátní technolo-
gická řešení, která eliminují nebo zmírňují následky negativních okolností vznikajících 
při pobytu na lůžku. Svými vlastnostmi a funkcemi plně pokryjí potřeby prevence de-
kubitů ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních i v oblasti domácí péče.

miKroKLimaTicKÝ eFeKT zVyšuJe 
anTiDeKuBiTní ÚČinKy
CLINICaRE 30
s VRsTVOU CLIMaTM

Matrace díky nové technologii Clima výrazně 
zvyšuje  antidekubitní  účinek  tím,  že  optimali-
zuje prostředí mezi matrací a pokožkou ležícího 
člověka. Teplo a vlhkost, které tělo člověka pro-
dukuje,  totiž  způsobují  nežádoucí  mikroklima. 
Povrch matrace CliniCare 30 tvoří unikátní ma-
teriál  (PCM – Phase Changing Material), který 
je  schopen  absorbovat  přebytečné  teplo,  roz-
ložit  a  vyzářit  ho  v  zónách,  v  nichž  nedochází 
ke kontaktu matrace s pokožkou.

Tělo  matrace  je  tvořeno  dvěma  vrstvami – 
termoelastickou  a  studenou  polyuretanovou 
pěnou.  horní  termoelastický  materiál  se  po-
dílí na optimalizaci prostředí v oblasti kontaktu 

s  pokožkou  a  také  na  komfortu  ležení.  Tvaro-
vání  povrchu  matrace  je  členité –  dochází  tak 
k  lepší  cirkulaci  vzduchu  mezi  pokožkou  paci-

enta  a  matrací  a  také  k  optimálnímu  rozložení 
váhy.  horní  část  matrace  má  tři  ergonomické 
zóny – hlava, tělo a paty, které mají různou hus-
totu,  tvrdost  a  profi laci  –,  zvyšující  mikroklima-
tický efekt.

Nadstandardní  je  také  nosnost  matrace  až 
230 kg.  Řadu  matrací  CliniCare  doplňují  mat-
race Clini Care 20 a CliniCare 10 pro variabilní 
výběr s ohledem na různé potřeby různých paci-
entů a klientů pečovatelských zařízení.

KomForT a PreVence DeKuBiTŮ
PRIMaCaRE 20
Vysoký komfort ležení nabízí matrace složená 

ze dvou polyuretanových pěn s  rozdílnou husto-
tou a tloušťkou. Díky tomu matrace poskytuje op-
timální  rozložení  váhy člověka. V  rizikových mís-
tech má horní plocha matrace speciální prořezy 
v partiích hlava, boky a paty. Dochází tak k lepší 
cirkulaci vzduchu mezi podložkou a ležícím paci-
entem. Matrace je k dispozici také ve variantě Pri-
maCare 10 (jednotný materiál s průřezy v  jádře 
po celé délce horní části).

VariaBiLiTa PoužiTí
a snaDná maniPuLace
EFFECTaCaRE 20
Matrace z jednotného materiálu je díky speci-

álním průřezům vhodná jako standardní prostře-
dek pro prevenci dekubitů. Výrazným rysem va-
rianty  EffectaCare  10  je  velice  nízká  hmotnost 
matrace, díky níž se s ní velice snadno manipu-
luje. Tuto matraci je také možné rotovat i překlá-
pět pro další využití.

Zdravotnictví

Povrch matrace Clinicare 30 je schopen 
absorbovat přebytečné teplo a vyzářit ho 
v nerizikových zónách.
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Japonská inspirace + česká improvizace 
= kvalita a inovace LineT
Pokud do výrobního provozu v LINETu někdy zavítáte, určitě Vás na první pohled 
zaujme velká koncentrace strojů, které pracují de facto samy, čistota a pořádek. 
Ohromeni budete ještě víc, pokud se obeznámíte s faktem, že téměř veškeré sou-
části supermoderních lůžek si LINET vyrábí sám z prvotních hutních polotovarů 
nebo z plastového granulátu.

Moderní – tak tohle slovo vás napadne hned v první 
chvíli.  a  pokud  poznáte  výrobní  proces  LINETu 
zblízka, například prostřednictvím naučné trasy, tzv. 
Factory tour, určitě budete souhlasit, že snese srov-
nání  s  technologicky  nejnáročnějšími  výrobními 
provozy –  například  s  automobilkami.  Tedy  v  od-
větví, kde vznikly všechny revoluční novinky, které 
se pak uplatnily v celém průmyslovém spektru.

zaKázKoVé ProDuKTy 
V sérioVé VÝroBě
Zásadní rozdíl je však v tom, že zatímco ve svě-

tových  automobilkách  sjíždějí  z  výrobních  li-
nek  statisíce  a  někdy  i  miliony  stejných  kusů, 
v  LINETu, fi rmě, která velikostí a kapacitou v sou-
časné  době  patří  do  TOP  3  ve  svém  oboru,  se 
lůžka a další výrobky vyrábějí v sériích o počtech 
100 až 1 000 kusů. 

Není to z důvodu, že by LINET vyráběl málo – 
naopak. Počet vyrobených lůžek se každoročně 
zvyšuje.  Jenže  prakticky  každá  série,  každá  za-
kázka vychází zákazníkům maximálně vstříc, a to 
znamená,  že  se  více  či  méně  konstrukčně  odli-
šuje od jiných. „Na jednu stranu je to naše velká 
zbraň, že umíme pružně reagovat na individuální 
požadavky  zákazníků,  z  pohledu  výroby  to  ale 

znamená  náročné  plánování  a  projektování  jed-
notlivých výrobních cyklů,“ říká výrobní ředitel Ja-
roslav Chvojka.  „Dá se  říct,  že vlastně vyrábíme 
zakázkové  produkty  v  podmínkách  sériové  vý-
roby,“ dodává s úsměvem.

To není sTar TreK?!
skloubit  zákaznickou  orientaci  a  pravidla  mo-

derního – tzn. efektivního a štíhlého výrobního pro-
cesu je hlavolam,  jehož řešení se v LINETu stále 
posouvá na vyšší a vyšší úroveň. Například už 7× 
v  historii  LINETu  došlo  k  totální  přestavbě  celé 
výroby,  která  vždy  zahrnovala  výstavbu  a  zvětšo-
vání výrobního prostoru. aktuální podoba „výroby“ 
vznikla  na  základě  potřeby  jejího  rozšíření  za  co 
nejefektivnějších  podmínek  a  také  snahy  zapojit 
nejnověji nakoupené výrobní stroje. Výsledkem je 
provoz, v němž jedna fáze výroby prostorově nava-
zuje na druhou s co nejmenší transportní vzdále-
ností. Ostatně transport materiálu prošel také vel-
kou  proměnou  a  má  jeden  ryzí  unikát –  vlakové 
soupravy Milk Run, které po vyznačených trasách 
v naplánovaných časech distribuují materiál, polo-
tovary a jednotlivé součásti lůžek.

Exotické  názvy  mají  i  další  sofi stikované 
metody,  které  šetří  čas  a  peníze  při  výrobě. 

schválně,  co  si  představíte  pod  pojmy  kaizen, 
kanban  nebo  5s?  Pokud  podnítily  vaši  fantazii, 
vězte, že ve skutečnosti nejde ani o jména ze star 
Treku, ani to nejsou tituly domorodých bojovníků, 
jedná se o názvy pro metody štíhlé výroby, které 
se k nám dostaly z Japonska, konkrétně z auto-
mobilky Toyota, která patří k  leaderům v oblasti 
průmyslového projektování a plánování. 

 „s Japonskem i dalšími zeměmi, kde průmys-
lová výroba  funguje na progresivních principech 
nekolik  desetiletí,  se  zatím  nemůžeme  srovná-
vat. Tam  je zcela  jiná mentalita  lidí, která  fungo-
vání celých systémů vytváří. Naší snahou  je  ino-
vativní metody přiblížit srozumitelně našim lidem 
a vysvětlit jim, že nejde o výmysl z druhého konce 
světa,  ale  o  logické  postupy,  které  jim  při  práci 
samotné pomohou a ve výsledku přispějí k vyšší 
efektivitě  celé  společnosti,“  vysvětluje  Jaroslav 
Chvojka. 

KDo zLePšuJe, Ten JeDe
Zavádění  nových  metod  v  praxi  a  jejich  udr-

žování mají v LINETu na starosti především prů-
mysloví  inženýři.  Tento  tým  se  stará  mimo  jiné 
o zlepšování procesů, a tím zvyšování ziskovosti, 
produktivity a kvality. V jejich kompetenci je sys-
tém zlepšování  „zdola“, chcete-li kaizen. Zlepšo-
vání má v LINETu dlouhodobě zelenou, nápady, 
i  ty  nerealizované,  jsou  fi nančně  odměňovány. 
Kromě klasických zlepšovacích návrhů,  „zlepšo-
váků“,  což  jsou  větší  projekty,  jejichž  přínos  se 
musí  pečlivě  zvážit,  mohou  lidé  v  LINETu  (a  to 
nejen  z  výroby)  přicházet  s  tzv.  Evolucemi.  To 
jsou nápady na zlepšení drobnějšího charakteru, 
které nepodléhají složitému schvalování, a  jejich 
přínos  vyhodnocuje  nadřízený  společně  s  prů-
myslovým inženýrem.

a že čeští pracanti mají nápadů dost, dosvěd-
čuje  nejen  stálý  přísun  těchto  Evolucí  a  zlepšo-
váků, ale  také neustálý  „přirozený“  rozvoj výrob-
ního prostředí v LINETu. Japonský systém kvality 
tak skvěle doplňují pověstné zlaté české ručičky. 
Jak  tato  kombinace  funguje,  můžete  ostatně 
sami posoudit při práci s výrobky made in LINET.

Výrobní ředitel Jaroslav Chvojka ukazuje, jak pracuje nejmodernější profi lový lis.

Víte, že v loňském 
hospodářském roce
…výrobní výkon LINETu vzrostl o 19,6 %?
…se vyrobilo téměř 40 tisíc lůžek značky LINET?
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Obec  Ždírec  leží  v  blízkosti  starobylého 
města Jihlava. a bohatou historii má za se-

bou i zdejší domov pro seniory. Založen byl v roce 
1927,  tehdy  fungoval  společně  se  sirotčincem 
jako útulek pro staré.

ale není to jen tradice, čím se může současný 
Domov  Ždírec  pochlubit.  Před  třemi  lety  prošel 
kompletní  rekonstrukcí.  Vedení  domova  a  jeho 
zřizovatel – Kraj Vysočina – kromě modernizace 
vnějšího i vnitřního prostředí vsází na progresivní 
metody péče o seniory a zejména seniory trpící 
demencí a alzheimerovou chorobou.

noVÝ memory KoncePT PoTěší 
i PomáHá
V  domově  žije  celkem  116  seniorů,  většina 

klientů  trpí  nějakou  formou  stařecké  demence 
nebo alzheimerovou chorobou. Prvořadým úko-
lem  ošetřovatelského  personálu  je  vlídná  péče 
a navození domácké přátelské atmosféry v bez-
pečném  prostředí.  O  klienty  tady  ošetřovatelky 
pečují 24 hodin denně  formou komunitní péče. 
Personál se stará o stabilní okruh klientů ve stej-
ném prostředí. Centrem  jsou společenské míst-
nosti –  tzv. obývací pokoje,  v nichž se odehrává 

opravdový domov 
mají senioři ve Ždírci
V hornatém a malebném kraji české Vysočiny působí unikátní Domov  Ždírec, který 
poskytuje důstojný a komfortní život klientům zejména s Alzheimerovou nemocí.

naprostá většina denních aktivit – aktivizační čin-
nosti, posezení ve společnosti i relax klientů. 

společenské prostory v domově mají jednu úpl-
nou novinku, která byla dokončena počátkem  le-
tošního roku. Ve spolupráci se sousedním krajem 
Dolní Rakousko, konkrétně se sítí domovů aRGE 
NÖ heime, realizoval Domov Ždírec unikátní kon-
cept  Memory –  vzpomínkových  cest.  Konkrétně 
se jedná o Memory garden – propojení budovy se 
zahradou a vybudování speciálního exteriéru, který 
má pozitivně stimulovat smyslové vnímání, náladu 
a sociální fungování seniorů s demencí. Podobný 
cíl bude splňovat i druhý projekt Memory koridorů, 
umístěný v interiéru na chodbách domova. Jednot-
livá stanoviště evokují důvěrně známá prostředí – 
například  hostinec,  autobusovou  zastávku  nebo 
náves.  Vizuálně  a  designem  budou  tato  zákoutí 
sladěna do stylu 50. a 60. let, tedy období mládí 
současných  klientů  domova.  a  mládí  nepřipomí-
nají  jen neživé artefakty. Živě  tu  funguje mezige-
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Pečovatelství
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Jak to vidí 
Martina Matějková
Ředitelka  
Domova Ždírec

Díky vynikající spo-
lupráci s naším zři-
zovatelem,  Krajem 
Vysočina,  jsme 
měli  možnost  se 
podílet  na  výběru 
vybavení  a  vnitř-
ního  zařízení  na-
šeho domova. Vše 

jsme plánovali v horizontu příštích desetiletí – 
vybavení včetně lůžek LINET má nadčasovou 
vizáž  a  nejmodernější  funkce,  které  obstojí 
i v budoucnu. 

TaJemsTVí BoHaTéHo žiVoTa
a ten je opravdu bohatý. Kromě pravidelného 

programu zaměřeného na trénink paměti a mo-
torických  schopností  se  tu  každý  týden  ode-
hrává  kulturní  či  společenská  akce.  Například 
beseda se známými osobnostmi, vystoupení hu-
debních skupin či tradiční sezónní oslavy – kar-
neval  či  Velikonoce.  Každý  klient  má  vypraco-
vaný  individuální  plán  péče  a  podle  jeho  přání 
a  priorit  se  přizpůsobuje  každodenní  program. 
Všechny  aktivity  jsou  dobrovolné,  ale  jejich 
atraktivita  přitahuje  většinu  obyvatel  zařízení – 
ať je to tvoření z keramiky, draní peří nebo třeba 
společné pečení. 

O  úspěšnosti  programové  skladby  Domova 
Ždírec svědčí nejen pozitivní vliv na celkový stav 
a naladění klientů, ale také zájem o zdejší know 
how.  Například  partnerům  z  aRGE  NÖ  heime 
pomohli pracovníci ze Ždírce v rámci výměnného 
programu připravit a zrealizovat kurz arteterapie.

Pečovatelství 

nerační  spojení  s nejmladší  současnou generací. 
Podporuje ho třeba i nové hřiště v Memory garden, 
určené dětským návštěvám ubytovaných seniorů 
nebo dětem z místní mateřské školky, které za se-
niory pravidelně docházejí.

PoKoJe neJVyšší KVaLiTy
Vysokou úroveň a sofistikovaný kontext nemají 

jen  společenské  místnosti.  Přirozeně  a  domác-
kým dojmem působí jedno- a dvoulůžkové pokoje. 
Pokoje jsou dispozicí a vnitřním uspořádáním při-
způsobeny jednotlivým klientům, některé jsou vy-
baveny  unikátním  konceptem   LINETu –  Memo-
riana. Ten je založen na třech základních pilířích: 
bezpečnost,  zvyšování  soběstačnosti  a  snadná 
orientace.  Jednotlivé  prvky  místnosti  (lůžko, 
úložné prostory, stolek aj.) jsou navrženy tak, aby 
co nejvíce minimalizovaly možná rizika pro klienty 
plynoucí např. z frustrace, zlosti, ztráty rovnováhy 
apod.  Pokoj  je  proto  rozvržen  bezpečně,  náby-

Díky rekonstrukci získal Domov ve Ždírci 
atraktivní tvář.

Důraz na čilý společenský život je alfou 
a omegou kvalitní péče o seniory.

Pokoje vybavené LINETem poskytují 
pohodlí a podporují samostatnost klientů.

tek  je  uspořádán  odpovídajícím  způsobem.  ba-
revné rozčlenění označuje oblasti pohybu v míst-
nosti, pomáhá klientům v pohybu bez překážek 
a ve snadném rozpoznávání úložných prostorů.

V  pokojích  je  rozmístěno  více  typů  lůžek, 
které  odpovídají  různým  potřebám  různých  kli-
entů.  Nejpočetněji  je  zde  zastoupeno  nízké 
lůžko sentida. Nízká poloha ložné plochy v kom-
binaci s variabilním nastavením dělených postra-
nic tak klientům skýtá maximální pocit bezpečí. 
stabilní a ergonomické postranice podporují kli-
enta při vstávání, čímž se zvyšuje  jeho nezávis-
lost na asistentech.

Pro  imobilní  klienty  je  určené  lůžko  s  náklo-
nem  do  stran –  Latera.  Funkce  lůžka  poskytují 
klientům pohodlí a ošetřujícímu personálu usnad-
ňují fyzicky náročnou práci s nepohyblivými lidmi. 
I ti se totiž plnohodnotně, byť v rámci svých fyzic-
kým a psychických možností, účastní pestrého ži-
vota v domově. 
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Nebojíme se realizovat 
vlastní nápady
Zřizovatelem Domova Ždírec je Kraj Vysočina, který právě v sociální oblasti patří k prů-
kopníkům nových trendů. Na Vysočině se za podpory kraje uskutečnilo a běží mnoho za-
jímavých projektů, některé dokonce s účastí společnosti LINET. Zeptali jsme se na ně 
radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petra Krčála.

Jak důležitá je pro Kraj vysočina 
oblast sociální péče?
hlavním  cílem  politiky  Kraje  Vysočina  v  ob-

lasti sociální péče je nadále zlepšovat kvalitu ži-
vota  obyvatel  regionu.  Zároveň  je  důležité,  aby 
všichni  občané  kraje,  jejichž  životní  situace  si 
to  žádá,  měli  možnost  dosáhnout  na  sociální 
služby,  které  v  danou  chvíli  nejvíce  potřebují. 
Jednou z podmínek fungování sociálních služeb 
je  i  finanční  dostupnost  a  jejich  regionální  za-
stoupení. Nezastupitelnou roli hraje také otázka 
nastavení  kvality  sociálních  služeb.  Z  toho  vy-
plývá, že oblast sociálních péče se řadí mezi pri-
oritní oblasti regionální politiky a věnujeme jí pa-
třičnou pozornost. 

Jaké má kraj v této oblasti priority?
Mezi  priority  se  řadí  nejen  zachování  potřeb-

ných služeb, ale i jejich rozvoj. Intenzivně se také 
věnujeme  otázce  přechodu  financování  sociál-
ních služeb z MPsV na jednotlivé kraje. K tomu 
reflektujeme měnící se strukturu klientů sociální 
péče. Přibývá lidí s těžkým zdravotním postižením 
stejně  jako  lidí  se  získanými  formami demence. 
Tento  fakt  nepřehlížíme.  Příkladem  mohou  být 
dokončené,  ale  také  plánované  investiční  akce. 
Vedle vlastních sociálních služeb, kdy vedle kraj-
ských zařízení hraje důležitou roli  i podpora pro-
jektů  a  služeb  zajišťovaných  subjekty  nezřizova-
nými  Krajem  Vysočina,  se  kraj  zabývá  i  oblastí 
podpory  rodinné  politiky  a  náhradního  rodičov-
ství.  Pokroky  činíme  v  hospicové  péči,  podpoře 
dobrovolnictví a ve spoustě jiném. Těší nás, že 
současná  síť  infrastruktury  sociální  péče  do-
stává v Kraji Vysočina podobu, která je konku-
renceschopná s vyspělými státy Evropy.

Jaké konkrétní úspěšné projekty 
v sociální oblasti byste zmínil?
Projektů  je  hned  několik  a  pojí  se  s  kaž-

dou  cílovou  skupinou,  kterou  sociální  oblast 
zahrnuje. Za všechny uvádíme projekt Trans-
formace sociálních služeb. Jeho podstatou je 
změna  velkokapacitní  ústavní  služby  pro  lidi 
s postižením na bydlení a podporu v normál-
ním prostředí. V rámci nově vybudovaných do-
mácností konečně žijí ve svém a podle svého. 

Značnou  pozornost  rovněž  věnujeme  péči 
o  seniory.  stávající  domovy  pro  seniory  pro-
cházejí  rekonstrukcemi,  jsou  nově  vybavo-
vány. Přibývají nové pavilony, zejména v případě 
péče  o  lidi  s  alzheimerovou  chorobou  a  jinými 
typy  demence.  Tvář  změnil  Domov  Ždírec,  kde 
byla otevřena alzheimer poradna Vysočina. Jedi-
nečný pavilon byl dokončen v Proseči u Pošné, 
v  příštím  roce  se  pustíme  do  stavby  pavilonu 
v havlíčkově brodě v areálu tamější nemocnice. 
Kompletní  rekonstrukcí  v  současné  době  pro-
chází Ústav sociální péče Nové syrovice. 

Kde berete inspiraci?
Inspiraci  nacházíme  nejen  v  domácím  pro-

středí.  Podtrhnout  je  nutné  i  zkušenosti  ze  za-
hraničí,  zejména  pak  z  Rakouska,  Švýcarska 
a Velké británie. Důležité jsou rovněž projekty, 
kterým se v Kraji Vysočina věnujeme a z nichž 
vychází část aktivit. V neposlední  řadě  je  třeba 
zmínit  i  vlastní  nápady,  které  se  nebojíme  rea-
lizovat. 

na jaké projekty se chcete v nejbližší 
budoucnosti zaměřit?
Obecně  lze  konstatovat,  že  velký  vliv  na  so-

ciální  práci  má  stárnutí  populace  a  Kraj  Vyso-
čina  je  zdárným  příkladem  této  problematiky. 
Vždy patřil k průměrně mladším krajům a v sou-
časnosti se tu  intenzivně začalo prosazovat de-
mografické stárnutí populace. s tím se pojí také 
vyšší  zastoupení  starších  lidí,  kteří  se  potýkají 
se zdravotními i sociálními problémy. Jde o fakt, 
ke kterému se nestavíme zády a činíme kroky, 
aby lidé ve vyšším věku nemuseli řešit pouze ne-

příjemné věci, byť se pomoc vždy najde. Zamě-
řujeme  se  tak  nejen  na  rozvoj  zdravotnictví 
a  sociální  péče,  ale  také  na  nabídku  volno-
časových a vzdělávacích aktivit či na otázku 
bydlení starších lidí. s ohledem na tuto pro-
blematiku  se  v  případě  sociální  péče  sna-
žíme  nastavit  služby  na  území  regionu  tak, 
aby  byly  více  dostupné  klientům.  Počítáme 
například  s  posílením  rozvoje  terénních  slu-
žeb.  Vedle  toho  chceme  pokračovat  v  reali-
zaci prorodinné politiky, jež se stala význam-
nou regionální politikou, investovat tam, kde 
je to třeba, a patřit k těm, kteří se nebojí no-
vých  výzev.  ať  už  jde  o  transformaci  služeb 
pro rodiny či o rozvoj specializované péče. 

Pečovatelství

radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních 
věcí a prorodinné politiky

Petr Krčál,

Víte, že Kraj Vysočina
  patří  k  nejméně  obydleným  regionům  Česka? 

Mezi kraji České republiky na 12. místě – méně 
mají jen Liberecký a Karlovarský kraj.

  má 3 památky kulturního dědictví zapsány v se-
znamu  UNEsCO?  Jde  o  historické  centrum 
města  Telč,  poutní  kostel  svatého  Jana  Nepo-
muckého  na  Zelené  hoře  a  židovská  čtvrť,  ži-
dovský hřbitov a bazilika svatého Prokopa v Tře-
bíči.
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rok pro LDn
přinesl 85 nových lůžek 
Součástí Vsetínské nemocnice, která ročně ambulantně ošetří bezmála 200 tisíc paci-
entů a více než 14 tisíc jich hospitalizuje, je také léčebna dlouhodobě nemocných. 

stojí  uprostřed  areálu  hned  vedle  elegantní 
kaple sv. Růženy, která byla – společně s nemoc-
nicí – veřejnosti předána v roce 1911. LDN byla 
dříve Popelkou, na kterou finance obvykle nezbý-
valy, ale stejně jako zmíněna pohádková postava 
rozkvetla  do  krásy.  Díky  snaze  zdravotníků,  po-
moci mnoha sponzorů i Zlínského kraje, který je 
zakladatelem Vsetínské nemocnice a.s.

Právě díky Zlínskému kraji se budova dočkala 
zateplení, výměny oken, barevného oživení interi-
érů a dalších úprav. s pomocí sponzorů a veřej-
nosti  pak  také  85  nových  lůžek  LINET  včetně 
12  lůžek  Eleganza  1  a  23  lůžek  Novos.  „Rok 
2014  jsme  vyhlásili  Rokem  pro  LDN,“  vysvět-
luje  Ing. Lenka Plačková, tisková mluvčí nemoc-
nice. Záměrem nebylo jen získání finančních pro-
středků, ale také rozšíření spektra služeb, osvěta 
v očích veřejnosti a alespoň částečné prolomení 
stigmatu zařízení typu LDN a geriatrie jako medi-
cínského oboru. 

roK Pro LDn mysLeL 
na VšecHny generace
Vsetínská nemocnice patří k těm, které se čile 

zapojují do života místní komunity. a to nejen po-
řádáním osvětových zdravotnických dnů či před-
nášek.  Nemocnice  zaštiťuje  také  akce  kulturní, 
spolupracuje s místními uměleckými a středními 
školami,  knihovnou  i  podnikateli.  Před  Vánoci 
místní družstvo vyrobí skleněné ozdoby na stro-
meček – předloni to byla miminka, loni spící ko-
ťátka, zaměstnanci vsetínské porodnice je zabalí 
a  prodávají  na  adventních  trzích.  Výtěžek  při-
padne právě gynekologicko-porodnickému oddě-

lení, které patří k těm v kraji vyhlášeným. a aby 
nepřišli zkrátka ani pánové, loni byl kromě ozdob 
k mání také speciální Vánoční porodnický  ležák 
z pivovaru Valášek. 

V rámci Roku pro LDN byla zavedena služba 
nemocničních  kaplanů,  s  pomocí  dobrovolníků 
zahájil činnost Klub LDN, který pravidelně paci-
entům  nabízí  různé  aktivity  (muzikoterapie,  tré-
nink  paměti,  canisterapie,  předčítání,  výtvarná 
dílna).  Nemocnice  připravila  také  několik  bene-
fičních akcí – převážně hudebních, ale nechyběl 
ani sport, přesněji rodinný běh. „První bylo před-
stavení folklorní zpěvohry na motivy valašské po-
věsti  ,Osloboděná  slibka‘  (slibka  je  dívka,  která 
milému slíbí, že na něj počká, až se vrátí ze světa, 
ale  mezitím  je  donucena  provdat  se  za  jiného). 
Při představení se na pódiu vystřídala stovka vy-
stupujících  –  dětí,  hudebníků,  tanečníků  a  zpě-
váků – a publikum bylo nadšené,“ vypráví Lenka 
Plačková.  Myslelo  se  i  na  příznivce  jiných  hu-
debních  žánrů,  druhá  benefice  byla  rocková  – 
ve  vsetínském  klubu  zahrály  čtyři  místní  kapely 
a na závěr  roku se v nemocniční kapli usku-
tečnil koncert adventní, na kterém vystoupili 
žáci a učitelé zdejší základní umělecké školy. 
V průběhu roku se díky sponzorům a benefi-
cím podařilo získat bezmála milion korun, zbý-
vajících  dva  a  půl  milionu  přidala  Vsetínská 
nemocnice a.s. 

sVěTLo na Konci TuneLu
Z  85  nových,  plně  elektricky  polohova-

telných  lůžek  LINET  mají  na  oddělení  LDN 
ve  Vsetíně  radost  všichni.  Chválí  si  je  paci-

enti, kterým se na nich pohodlně spí, sestry, kte-
rým  polohování  lůžek  šetří  námahu,  i  paní  pri-
mářka  MUDr.  Zuzana  Vojtěchová.  „Osobně  mě 
velmi  mile  překvapilo  několik  věcí  –  je  to  sice 
nemocniční  lůžko,  ale  není  odlidštěné  ani  ste-
rilně studené. Působí vstřícně, někdy, když jsem 
po službě unavená, mne vyloženě láká,“ směje se 
paní  primářka.  „Když  přicházíte  do  nemocnice, 
nebývá  to často příjemná situace, ale  tato  lůžka 
rozhodně dojem nezkazí. Jsou fajn pro ošetřující 
personál, pacienti ovládání okoukají a pak použí-
vají sami. Ti, kteří zažili ještě lůžka původní, se ob-
vykle radují, že tak pohodlnou postel nemají ani 
doma.  spokojenost  sester  se  odráží  v  tom,  jak 
si  lůžek váží a  jak  je hlídají. Jednou se stalo, že 
lůžko někdo poškrábal, a strhnul se kolem toho 
velký povyk,“ říká paní primářka. 

s  příchodem  nové  primářky  začátkem  letoš-
ního  roku  se  proměnila  i  struktura  pacientů  – 
objevují se tu k doléčení  i mladší  lidé, kteří mají 
různé  neurologické  problémy  či  potřebují  re-
habilitaci.  „Myslím,  že  takoví  pacienti  jsou  důle-
žití nejen pro dobré jméno léčebny, ale také pro 
motivaci  personálu.  Pacienti,  kteří  tudy  jen  pro-
letí a my jim pomůžeme, představují jakési světlo 
na konci tunelu,“ objasňuje Zuzana Vojtěchová. 

sTáLe Je co zLePšoVaT
Vsetínská nemocnice je podle průzkumu orga-

nizace healthCare Institute (hCI) nejlepší nemoc-
nicí Zlínského kraje roku 2014, a to jak v kategorii 
spokojenosti ambulantních, tak hospitalizovaných 
pacientů.  stejné  ocenění  získala  už  o  rok  dříve, 
kvalitu si  tedy drží. Také paní  ředitelka,  Ing. Věra 
Prousková, Mba, je se současným stavem nemoc-
nice  vcelku  spokojená:  „To  víte,  že  nesplněných 
přání, plánů a výzev je před námi stále mnoho. ale 
nemocnici se v loňském roce hospodářsky dařilo, 
mám  pocit,  že  i  klima  je  příznivější,  zaměstnanci 
vstřícnější,“ usmívá se Věra Prousková. 

„Dobře  funguje  také  podpora  ze  strany  Zlín-
ského kraje, v poslední době se věnuje více pro-
středků na obnovu krajského majetku. Proběhlo 
zateplení a výměna oken v některých budovách 
a před námi  jsou další velké úkoly –  tím největ-
ším  je  stavba  nového  interního  pavilonu.  Počí-
táme  také  s  obnovou  lůžek  na  dalších  odděle-
ních,  třeba  na  ortopedii  a  gynekologii,  budeme 
vypisovat  výběrové  řízení,  takže  možnost  další 
spolupráce jistě bude,“ doplňuje paní ředitelka.

Lůžka Eleganza 1 vyvolala u sester nadšení.
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LINET zastupuje také spoločnosť

medPartners

servis LINETu na slovensku
dodá spoločnosť arspect

Jednou  z  noviniek,  ktoré  LINET  pre  sloven-
ských  zákazníkov  nachystal,  je  rozšírenie  distri-
bučnej siete o spoločnosť MedPartners. Oslovili 
sme jej výkonného riaditeľa – Petra Šumichrasta, 
aby  nás  oboznámil  so  svojou  fi rmou  a  prezradil 
plány do najbližšej budúcnosti.

ako dlho existuje vaša spoločnosť?
spoločnosť MedPartners, a.s., pôsobí na zdra-

votníckom  trhu  od  roku  2013.  Napriek  krátkej 
existencii  sme  dokázali  nadviazať  spoluprácu 
s  relevantnými  obchodnými  partnermi,  presa-
diť sa na trhu a začať budovať dobré meno našej 
spoločnosti.  Garanciou  fungovania  spoločnosti 
sú naše osobné mnohoročné skúsenosti z pôso-
benia v zdravotníctve, a to nielen doma na sloven-
sku, ale i v zahraničí. 

na akú oblasť v zdravotníctve sa 
zameriavate a čo všetko ponúkate?
Naša  spoločnosť  je  obchodná  spoločnosť  za-

meraná  na  distribúciu  zdravotníckeho  materiálu 
a predaj  zdravotníckej  techniky. Zameriavame sa 
predovšetkým  na  spoluprácu  so  zdravotníckymi 
zariadeniami, špecializovanými medicínskymi cen-
trami,  ale  i  distribučnými  spoločnosťami.  Na  slo-
vensku  priamo  spolupracujeme  s  univerzitnými 
a  regionálnymi  nemocnicami,  súkromnými  in-

štitúciami,  ale  aj  s  najrenomovanejšími  medicín-
skymi  špecialistami,  čím  dokážeme  garantovať 
najvyššiu  kvalitu  poskytovaných  služieb.  ak  bu-
dem konkrétny, v rámci našej činnosti sa sústreďu-
jeme na sprostredkovanie špičkových zdravotníc-
kych prístrojov, nástrojov, prostriedkov a zariadení 
na  anestéziu,  intenzívnu  medicínu,  kardiológiu, 
chirurgiu  a  mimotelové  ošetrenie  krvi.  Naše  vý-
robky a služby dnes už priamo využívajú nielen ne-
mocničné zariadenia ako celky, ale aj ambulantní 
špecialisti, praktickí lekári či ošetrovateľský perso-
nál. Nejde však len o základný produktový obchod. 
Náš koncept služieb bol postavený aj na nadštan-
dardnom  záručnom  a  pozáručnom  servise,  vrá-
tane  kompletného  zabezpečenia  povinných 
servisných  prehliadok,  ako  i  na  komplexnej  sta-
rostlivosti o chirurgické inštrumentárium. Preferu-
jeme ľudský a osobný prístup, pretože zdravé ob-
chodné vzťahy nemôžu vyrásť len na úrovni „vy si 
objednáte, my dodáme a viac sa o vás nebudeme 
starať“. V zdravotníctve oveľa viac ako v akomkoľ-
vek inom odvetví nesmierne záleží na kvalite  ľud-
ských vzťahov a osobnej dôvere. 

Za náš veľký úspech považujem, že sa nám po-
darilo etablovať v rámci kľúčových slovenských uni-
verzitných nemocníc. Veľmi pozitívne sú vnímané aj 
naše kompletizačné projekty pre Nemocnice s po-
liklinikou v Liptovskom Mikuláši či Lučenci. 

aké máte plány v súvislosti 
s partnerstvom so spoločnosťou 
LineT? na aké produkty značky LineT 
sa chcete najviac zamerať? V akých 
oblastiach vidíte najväčší potenciál?
Osobne  sa  veľmi  teším  z  uzavretia  partner-

stva  so  spoločnosťou  LINET.  Vidíme  obrovský 
potenciál  v  ich  produktoch,  kde  sa  príjemne 
spája  ponúkaná  kvalita  a  cena,  čo  nie  je  vždy 
samozrejmosťou. Už tento fakt kladie dobré zá-
klady  našej  spolupráce,  v  rámci  ktorej  sa  ch-
ceme zamerať na našich spomínaných obchod-
ných  partnerov,  medzi  ktorých  patria  kľúčové 
slovenské nemocnice, ale i samosprávne kraje. 
Tento  mesiac  predstavila  spoločnosť  nový  typ 
mechanického  lôžka Praktika 1 a ako  túto no-
vinku komentovala samotná spoločnosť v rámci 
verejných  vyjadrení,  konečne  je  na  trhu  lôžko, 
ktoré nevyzerá ako z hororu. a o tom to je, priná-
šať pacientom v ich neľahkej situácii maximálny 
dostupný komfort, ktorý prispeje k ich psychic-
kej pohode,  rýchlemu zotaveniu a uľahčí prácu 
zdravotníkom. 

slovensko

Novým  výhradným  poskytovateľom  servisu 
spoločnosti  LINET  na  území  slovenska  je  spo-
ločnosť  artspect.  Opýtali  sme  sa  riaditeľa  Ro-
berta  Kleina  na  doterajšie  partnerstvo  so  spo-
ločnosťou  LINET  a  tiež  na  nové  výzvy  spojené 
s poskytovaním servisných služieb.

ako by ste zhodnotili doterajšiu 
spoluprácu/partnerstvo s LineTom?
spolupráca s fi rmou LINET  je pre našu fi rmu 

nielen  prestížnou  záležitosťou,  ale  predovšetkým 
práca  s  dokonalým  a  kvalitným  produktom.  spo-
lupráca  je  založená  predovšetkým  na  nadštan-
dardných  vzťahoch  s  dodávateľom  a  precíznej 
spolupráci s našimi klientmi. Značka LINET bola 
vnímaná  na  slovenskom  trhu  ako  cenovo  nedo-
stupná, ale za rok našej práce na trhu sa nám po-
darilo tento mýtus čiastočne pokoriť a dnes sú pro-
dukty  fi rmy  LINET  vnímané  hlavne  ako  kvalitné 

s perfektným technickým a obchodným servisom. 
V súčasnosti klienti rozmýšľajú o ekonomickej vý-
hodnosti,  a  preto  je  pre  viacero  klientov  produkt 
značky LNET tým najvýhodnejším variantom.

na co byste se chtěli v budoucnu ještě 
více zaměřit?
Musíme  sa  viac  zamerať  na  nemocničný  seg-

ment  a  jeho  potreby.  samozrejme,  chápeme  vý-
voj slovenského zdravotníctva a jeho ekonomické 
možnosti. Vieme však, že hospitalizovaní pacienti 
trávia 90 % hospitalizácie na lôžku a lôžko s mat-
racom  je  jedným z popredných hodnotiacich kri-
térií  spokojnosti  pacienta.  Chceme  sa  zamerať 
na pomoc pri riešení projektov a naplňovania štan-
dardov  nemocničnej  starostlivosti.  Chceme,  aby 
i  v  slovenskom  zdravotníctve  boli  kvalitné  a  bez-
pečné  lôžka,  ktoré  sú  štandardom  po  celej  Eu-
rópe, vnímané ako štandard a nie nadštandard.

aktuálne ste výhradným poskytovate-
ľom servisu značky LineT na sloven-
sku. Čo všetko táto úloha znamená?
Predovšetkým je to veľká zodpovednosť sme-

rom ku klientom a naša ústretovosť  riešiť každý 
problém,  ktorý  ich  stretne  pri  práci  s  lôžkom 
značky LINET. Podarilo sa nám skrátiť čas pri rie-
šení servisov a hlavne napraviť reputáciu značky 
pri  nefungujúcich  alebo  dlhotrvajúcich  servis-
ných  prípadoch  nášho  predchodcu.  Pre  našu 
spoločnosť  sa  nekončí  obchodný  prípad  preda-
jom lôžok, ale naďalej pokračuje v opätovnom za-
školení personálu a v servisnej činnosti. Chceme 
tak byť ústretovým a spoľahlivým partnerom pre 
všetkých  našich  klientov,  ale  aj  klientov  ďalších 
distribútorov  fi rmy  LINET  na  slovenskom  trhu. 
Fungovanie servisných prípadov je vždy individu-
álne.  Pri  bežných  prípadoch  nahlásenia  servisu 
kontaktuje  klientov  náš  servisný  technik  a  zistí 
príčinu  poruchy  a  potrebu  jednotlivých  náhrad-
ných  dielov.  Následne  po  doručení  náhradných 
dielov sa dohodne s klientom termín opravy. Vý-
stupom  o  ukončení  opravy  je  servisný  protokol, 
ktorý je aj súčasťou faktúry za servisné úkony.

Exkluzívny distribútori LINET v sR:
artspect (www.artspect.sk)
MedPartners (www.medpartners.sk)
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Domov, kde sa ľudia cítia dobre

Každý si hľadáme svoj domov niekde inde. Niekomu vyhovuje ruch veľkomesta, iný 
preferuje pokoj v lone nádhernej prírody v zariadení sociálnych služieb DOMINIK vo Veľ-
kej Lehote neďaleko Novej Bane. Cieľom neziskovej organizácie Dominik bolo vytvoriť 
zariadenie sociálnych služieb, ktoré by vykazovalo všetky prvky bezbariérovosti a ktoré 
by poskytovalo domov seniorom, pričom by sa zohľadnili ich špecifické požiadavky 
na dôstojný život. 

V  prvej  etape  výstavby  a  realizácie  sa  vytvorilo 
zariadenie, ktoré plne rešpektuje potreby senio-
rov a osôb so zdravotným postihnutím. s jeho vý-
stavbou sa začalo v roku 2008 a dokončené bolo 
v roku 2010. Vytvorilo sa miesto na poskytovanie 
sociálnych služieb pre 36 klientov, ktoré úspešne 
funguje  už  od  októbra  2010.  Zariadenie  sociál-
nych služieb DOMINIK je v podstate živý organiz-
mus. Žije, rastie a mení sa. Neustále zmeny a ná-
rast  záujmu  o  poskytovanie  sociálnych  služieb 
viedli predstaviteľov tejto organizácie k rea lizácii 
druhej  etapy  výstavby  zariadenia  pre  seniorov 
a špecializovaného zariadenia. s výstavbou sa za-
čalo v apríli roku 2014 a ako sa poeticky hovorí, 
do roka a do dňa bola stavba ukončená. služby 
pre klientov odkázaných na sociálnu starostlivosť 
sme  začali  poskytovať  od  1. 6. 2015  „Nový  do-
mov“ tu našlo 12 seniorov a 18 ľudí s alzheime-
rovou chorobou. 

KomForTné LôžKa
Výstavba plne nadviazala na prvú etapu a vy-

tvoril  sa  tak komplex nadštandardne poskytova-
ných sociálnych služieb. Prístavbou sa celý kom-
plex vizuálne aj prevádzkovo uzavrel. Druhá etapa 

výstavby pozostáva z dvoch samostatných častí. 
V prvej polovici je zariadenie pre seniorov s kapa-
citou 8 jednoposteľových a 2 dvojposteľové izby, 
kde sa zohľadnili všetky potreby seniorov. Dôleži-
tým prvkom, ktorý je potrebný nielen pre starších 
ľudí, je mať vlastnú kúpeľňu. Je vybavená bezba-
riérovým sprchovým kútom, bezbariérovou toale-
tou, umývadlom a bezbariérovým zrkadlom.

Izby  sú  vybavené  funkčným  nábytkom,  kom-
fortnými  polohovateľnými  lôžkami  značky  LI-
NET – lôžko MOVITa, ktoré má patentovaný kon-
cept  bočníc  safeFree,  koncept  teleskopických 
delených  bočníc  kryjúcich  celú  dĺžku  ložnej  plo-
chy  predstavuje  optimálnu  ochranu  pre  klienta 
ohrozeného  pádom  a  zohľadňuje  jeho  pohybové 
obmedzenia. Lôžka sú vybavené antidekubitnými 
matracmi,  hrazdami  a  hrazdičkami.  Na  izbách 
v celom objekte sa nachádzajú stoličky LINET – 
softlin plus a kreslá softlin Konfort. Každá izba je 
vybavená televízorom, telefónom s vlastným tele-
fónnym číslom a pripojením na internet. Pred vý-
stavbou druhej časti novej budovy, ktorá je určená 
pre ľudí s demenciou, investor navštívil viacero so-
ciálnych zariadení v zahraničí, aby vedel projektan-
tovi presne zadefinovať svoje požiadavky na pre-

vádzkovo  funkčné  riešenie  „alzheimerového 
centra“. V centre je umiestnených 9 dvojposteľo-
vých izieb pre 18 prijímateľov sociálnych služieb. 
Pretože  ľudia  trpiaci  demenciou  vyžadujú  špeci-
álny prístup v poskytovaní sociálnych služieb, pri 
vybavení  sa  na  nich  nezabudlo.  Dvojposteľové 
izby sú vybavené potrebným nábytkom a lôžkami 
od firmy LINET – sentida. Lôžko umožňuje elek-
trický výškový zdvih ložnej plochy v rozsahu 25 až 
80 cm.  Zaisťuje  tak  bezpečnosť  klienta  preven-
ciou  pádu  (výška  25  cm),  bezpečnej  mobilizá-
cie vo výške kresla  (44 cm) a optimálnej polohy 
na  ošetrovanie  (výška  80  cm).  Toto  umožňuje 
opatrovateľskému  personálu  ľahšiu  manipuláciu 
s klientom. Lôžka sú tiež vybavené kvalitnými an-
tidekubitnými matracmi, kde je na nich zabezpe-
čená  skutočná  prevencia  preležanín.  Dvojitá  au-
toregresia  chrbtového  a  stehenného  dielu  lôžka 
redukuje  tlak  na  pokožku  klienta  v  panvovej  ob-
lasti a znižuje tak riziko vzniku preležanín.

aKo Doma
V  areáli,  ktorý  je  z  bezpečnostného  hľadiska 

celý oplotený, je veľká ovocná záhrada, popretká-
vaná pešími chodníkmi, altánok na posedenie aj 
s vonkajším grilom, jazierko a malý typický dedin-
ský domček využívaný na reminiscenčnú terapiu, 
v ktorého blízkosti sa pohybujú dve ovečky. Celý 
areál je riešený bezbariérovo s cieľom, aby sa mo-
bilní klienti mohli voľne po areáli pohybovať a aby 
sa cítili ako doma. Rozšírením sociálnych služieb 
sa  vytvoril  jedinečný  komplex  špičkovej  starost-
livosti  o  ľudí  odkázaných  na  pomoc  ostatných. 
Celé zariadenie je navrhnuté účelne a s citom pre 
potreby seniorov a ľudí s demenciou a so snahou 
zabezpečiť im plnohodnotný život. 

Slovensko 
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LINET mezi 
nejlepšími
světovými 
inovátory
V  červnu  se  na  Britském  velvyslanectví 
v Praze uskutečnil křest knihy Masters of In-
novation. Publikace, kterou sestavili  konzul-
tanti  globální  poradenské  společnosti  a.T. 
Kearney,  přináší  příběhy  světových  lídrů 
v inovacích, jako jsou Ferrari, Volkswagen či 
henkel. ale také LINET. Ten totiž společně 
s ČKD Group patří mezi jediné zástupce čes-
kého byznysu v prestižní publikaci.

„Vážíme si toho, že se zde LINET objevuje 
ve společnosti fi rem a značek, které v mnoha 
ohledech  vnímáme  jako  vzor  a  zdroj  inspi-
race. Jde také o skvělou referenci, která bez-
pochyby  přispěje  k  rozvoji  našich  obchod-
ních příležitostí. a v neposlední řadě se jedná 
i o další potvrzení, že naše inovační strategie 
jde správným směrem,“ říká výkonný ředitel 
LINETu Tomáš Kolář.

Půjčovna LINET
rozšiřuje služby
Novinkou v půjčovně LINET, která pronajímá 
lůžka  a  další  vybavení  pro  domácí  celodenní 
péči  o  seniory  a  imobilní  pacienty,  jsou  nově 
matrace a  také další nezbytná pomůcka –  toa-
letní křeslo. Nově si zájemci také mohou vybírat 
ze tří špičkových aktivních matrací, které  LINET 
vyrábí.

Matrace  Precioso,  jež  pracuje  na  principu 
střídavého vyfukování sousedních vzduchových 
cel, je tak vhodná nejen pro prevenci nebezpeč-
ných proleženin, ale také poskytuje terapeutický 
efekt při výskytu dekubitů. Na stejném principu 
pracuje  i  druhý  typ  matrace,  který  je  nově  do-
stupný pro domácí péči. Výrobek   air2Care byl 
vyvinutý v  loňském roce pro pacienty s nízkým 
až středním rizikem vzniku dekubitů. Výrazným 
rysem této matrace je vysoký komfort při ležení, 
a to i v případě dlouhodobého pobytu na lůžku. 
Tato  matrace  má  dvě  varianty  kompresorů: 
 air2Care 10 pracuje v analogickém režimu, za-
tímco verze air2Care 20 má kompresor řízený 
mikroprocesorem  a  nabízí  režim  s  konstantně 

nízkým  tlakem,  zvukové  alarmy  a  další  režimy 
péče.

Kromě těchto novinek si z půjčovny lidé mo-
hou  obstarat  kvalitní  elektricky  polohovatelné 
lůžko vybavené bezpečnými postranicemi, které 
eliminují  nebezpečí  pádů.  Dalším  praktickým 
pomocníkem  je  pojízdný,  polohovatelné  a  pře-
devším  komfortní  křeslo,  pacientský  stolek 
nebo pojízdný  jídelní server pro konzumaci po-
krmů  nebo  pro  další  aktivity  –  pohodlné  čtení 
nebo práci s počítačem.

Veškerý  sortiment  je  dostupný  na  5  mís-
tech v České republice – v centrále ve slaném, 
v  hradci  Králové,  V  Českých  budějovicích, 
Frýdku-Místku a v brně.

aktuální informace o půjčovně sledujte na
www.pujcovnalinet.cz nebo na face-
booku:

www.facebook.com/pujcovnalinet
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Křížovka
Vyluštěte křížovku a získejte zajímavé ceny. Z Vašich správných odpovědí vylosujeme 10 úspěšných 
luštitelů, kterým zašleme některou z cen s motivem sestry LIN a doktora NETa. V tajence naleznete 
druhou část bonmotu spisovatelky Zdeňky Ortové. Ten začíná slovy: Je určitě příjemnější, zkazit si v po-
steli …

Vyluštěnou  tajenku  zasílejte  do  redakce  na  adresu  neumannova@4jan.cz  nejpozději  do  2.  října. 
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  2/2015,  která  začínala  slovy:  „Milenec  je  vždy  rozezlen,  když  vstoupí 
do ložnice a v posteli spatří svou milenku s manželem.“

Výherci křížovky z Komfortu 2/2015:
hana Švíková (Prachatice), Veronika selucká 
(hodonín), Radka Ouřadová (Domažlice), 
Miroslava Křupková (Zlín), Šárka Maková 
(Frenštát pod Radhoštěm), Jindra Ryndáková 
(Mělník), Dagmar Kučerová (Žatec), 
Iveta Drastíková (Opava), Jana Mášková (Písek), 
Iva Škodová (Liberec)

Úspěšný vzdělávací projekt LineT
Důraz na vzdělávání ma podpora zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců je pro LINET jednou 
z priorit. Jedním z posledních příspěvků k od-
bornému růstu vlastních lidí byl právě skončený 
projekt „Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
společnosti LINET spol. s r. o.“ s registračním 
číslem  CZ.1.04/1.1.02/94.01131,  který  byl 
spolufinancován  z  fondů  Evropské  unie  pro-
střednictvím  Operačního  programu  Lidské 

zdroje  a  zaměstnanost  a  státním  rozpočtem  ČR 
v roce 2013–2015.

Vzdělávací  program  zahrnoval  4  desítky  růz-
ných odborných kurzů určených pro pracovníky 
v oblasti financí, účetnictví a controllingu, dále pro 

zaměstnance  z  výroby,  obchodu,  nákupu,  logis-
tiky a kvality. Celkem bylo proškoleno přes 220 
zaměstnanců.  struktura  vzdělávacího  programu 
odpovídala  konkrétnímu  profesnímu  zaměření 
účastníků a také hlavnímu cíli celého projektu – 
inovaci interního firemního vzdělávacího systému 
a rozvoji týmu interních lektorů.
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multicare a symbioso
sehraný tým pro aRO a JIP
svým výkonem a vlastnostmi reaguje lůžko Multicare s integrova-
nou matrací symbioso na rostoucí nároky zdravotnických profesi-
onálů při záchraně lidských životů na jednotkách intenzivní péče. 
Lůžko aktivně podporuje činnost vitálních funkcí, poskytuje 100% 
bezpečný prostor a usnadňuje včasnou mobilizaci. Mimořádně 
tichá a účinná matrace symbioso integrovaná do lůžka Multicare 
pracuje na duálním principu stále udržovaného tlaku a vhodného 
mikroklimatu.

  Prevence plicních 
komplikací pomocí ALT®

  Bezpečný pobyt na lůžku

  Účinná prevence 
dekubitů 

LineT spol. s r. o.
Želevčice 5, 274 01 slaný, Česká republika, tel.: +420 312 576 400
fax: +420 312 522 668, e-mail: obchodcr@linet.cz, www.linet.cz

www.linet.cz


