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Předvánoční pohoda 
v Turnově
Navštivte s námi skutečný domov pro 
seniory v severočeském Turnově. 
Personál tu o klienty pečuje s pomocí 
lůžek Latera.

Sestra? 
Nedostatkové zboží!
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čtvrtletník nejen  
pro odbornou veřejnost

www.linet.cz

Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta
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Fenomén jménem Eleganza 1
Elektricky polohovatelné lůžko 
Eleganza 1, určené zejména pro 
standardní nemocniční péči, 
zažívá v Česku boom a je aktuálně 
nejprodávanějším lůžkem u nás.
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Spolehlivá jsou lůžka
s dobrým servisem
O tom, že kvalitní a pravidelný servis 
je nezbytný pro bezpečné fungování 
lůžek, svědčí i zvýšený zájem o balíčky 
služeb, které servis LINETu poskytuje.
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Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Co se o letošním, končícím roku rozhodně nedá říct, je, že by 
byl chudý na události. Bohužel nebyly vždy úplně radostné. 
O to víc si pak ale ceníme těch pozitivních. A já jsem rád, že ale-
spoň v životě naší společnosti jsme jich několik zažili a že jsme 
se o ně mohli podělit i s Vámi. 

Předně jsme oslavili 25 let existence společnosti LINET. 
Výročí jsme si v září připomněli v zajímavém prostoru Pražské 
křižovatky ve velice příjemné společnosti našich významných 
obchodních partnerů. Já sám to hodnotím jako velice milé za-
stavení, které nám pak umožnilo vrhnout se s plným elánem 
do hektického závěru roku. Jeho vrcholem pro nás byl beze-

sporu největší veletrh se zdravotnickou technikou Medica, který se každoročně koná v němec-
kém Düsseldorfu. Každá firma v oboru se na něm chce vytáhnout a předvést to nejlepší. LINET 
v této „soutěži“ nezůstal rozhodně vzadu a v nejtěžší konkurenci největších světových hráčů 
dokázal přilákat velkou pozornost návštěvníků. Nejen díky profesionální prezentaci veletržního 
stánku, ale i díky světovým premiérám, které jsme načasovali právě na Mediku. Návštěvníkům 
jsme s úspěchem představili zejména SafetyMonitor – bezkontaktní monitoring životních funkcí 
a bezpečnostních prvků lůžka. Tato inovace zvyšuje bezpečnost pacientů a zároveň umožňuje 
plošný, 24hodinový monitoring na pokojích, čímž pomáhá optimalizovat personální nasazení. 
Usnadnění práce sester a minimalizace fyzické námahy při jejich povolání je totiž velice živým té-
matem. Obzvlášť v situaci, kdy nejen u nás, ale v celé Evropě pociťujeme nepříjemné důsledky 
negativního trendu – sester je prostě čím dál méně.

My v LINETu nemáme na tento společenský problém lék. O co se ale léta snažíme, je, aby se 
sestry při práci nemusely nezdravě ohýbat a aby pro ně práce s pacientem neznamenala fyzické 
vyčerpání. V hlavním tématu Vám proto přinášíme mimo jiné přehled základních prvků našich lů-
žek, které fyzickou námahu při ošetřování eliminují.

Jedním z příkladů dobré praxe, kde se rozhodli vsadit na praktické funkce techniky, je Do-
mov důchodců Pohoda v Turnově. Tamní pečovatelky i sestry používají lůžko Latera s laterál-
ním náklonem prakticky při všech ošetřovatelských činnostech. Vpravdě pohodová atmosféra, 
usměvavý personál i příjemné prostředí svědčí o tom, že i jeden střípek mozaiky, v tomto případě 
funkční lůžko, může vést k dobrému výsledku a radosti všech zúčastněných.

Přeji příjemné čtení a úspěšný start do nového roku 2016!

 
Tomáš Kolář,
výkonný ředitel LINETu

Editorial

BýT PřEDMěTEM 
TOUHy, 
NIKOLI 
POUHé VOLBy

Střípky mozaiky

Být ve správný čas na správném místě po celý rok 2016 Vám přeje LINET!
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Celkový vítěz – Nemocnice České Budějovice – 
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získala Image 3 a pasivní antidekubitní matraci. 
Na dalších místech se za českobudějovickou ne-
mocnicí umístily Nemocnice Prachatice, Vojen-
ská nemocnice Olomouc, Nemocnice na Ho-
molce a Nemocnice Jindřichův Hradec.

V roce 2015 se do projektu zapojilo 156 ne-
mocnic s akutními lůžky a nejlepší nemocnice 
byla vybraná na základě třech hodnoticích krité-
rií, a to z výsledku hlasování mezi pacienty, dotaz-
níkovým šetřením mezi zaměstnanci a na základě 
vyhodnocení finančního zdraví nemocnice.

Z rozsáhlého výzkumu, který mají nemocnice 
k dispozici, vyplynula řada zajímavých skuteč-
ností. 

Například, že zaměstnanci si myslí, že bezpeč-
nost pacientů by nejvíc posílila menší zátěž perso-
nálu. Pro hospodárnost nemocničních provozů by 
zase bylo podle pracovníků prospěšné snížení po-
čtu zbytečných vyšetření a nákup kvalitního vyba-
vení a služeb.

Tradičně byla volena také „Nejusměvavější 
nemocnice“. Tuto kategorii dlouhodobě podpo-
ruje společnost BBraun Medical a letos byly paci-
enty jako nejusměvavější vybrány dvě nemocnice. 
Prvenství mezi fakultními nemocnicemi získala 
Ústřední vojenská nemocnice v Praze a v kate-
gorii Nemocnice soukromá klinika SurGal Clinic 
v Brně.
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Kalendárium

VELETRHY

25.–28. leden 2016: 
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Arab Health
www.arabhealthonline.com

8.–9. březen 2016: 
Hannover, Německo
AltenPflege
www.altenpflege-messe.de
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„Je to začarovaný kruh,“ myslí si Marie Fryaufová, 
ředitelka pro ošetřovatelskou péči Krajské ne-
mocnice Liberec. „Tím, že chybí lidé a my tu péči 
prostě musíme zajistit, jdeme za cenu mnohem 
vyšší pracovní zátěže. To je samozřejmě dlouho-
době neudržitelné,“ vysvětluje.

MoTiVacE FuNGujE
Přitom v Liberci nedostatek sester zatím dra-

maticky nepociťují. „Oproti menším zařízením 
máme výhodu, že jsme velká nemocnice, sester je 
tu hodně, můžeme krátkodobě personálně posí-
lit jedno oddělení sestrou z jiného oddělení,“ říká 
Marie Fryaufová. Podle ní je také velkou výhodou 
Liberce, že je zde jak střední škola, tak i vysoká 
škola pro nelékaře, a studenti chodí do nemoc-
nice na praxi. Pak se i snáze obě strany domluví 
na trvalém působení. Ale vše nejde samo. „Sa-
mozřejmě se sestry snažíme motivovat, hlavně fi-
nančně, průměrný plat máme 29 tisíc Kč a uva-

žujeme i o náborovém bonusu. Především se 
však snažíme starat o sestry, které už v nemoc-
nici máme. Aby měly čas na sebe i na osobní 
růst a také na vzdělávání,“ vypočítává. Ročně mají 
zdejší sestry dotaci 5 dnů na vzdělání a studium. 
Ty, které přednášejí, mají volno automaticky. Ne-
mocnice ale myslí i na osobní rozvoj. „Dvakrát 
ročně máme speciální seminář s atraktivními té-
maty – výživa, komunikace, jak se mít rád. Zveme 
k tomu vždy nějakou zajímavou osobnost, napří-
klad jsme tu měli Zbygniewa Czendlika, výživo-
vého poradce Petra Havlíčka nebo odborníka na 
etiketu Ladislava Špačka,“ doplňuje liberecká ře-
ditelka pro ošetřovatelskou péči. „Umožňujeme 
také zahraniční stáže, unikátní je v tomto ohledu 
naše spolupráce s holandskou nemocnicí v Maas-
trichtu, kam pravidelně jezdíme. Nejen sestry, ale 
také lékaři a management, protože ti mají mož-
nost a pravomoc to, co se nám tam líbí, uvést 
do praxe,“ uzavírá výčet benefitů Marie Fryaufová.

Sestra?
Nedostatkové zboží!
Nemocnice bijí na poplach. Nedostatek lékařů a především sester začíná ohrožovat chod některých oddělení, ale i celých 
menších nemocnic. Tento dlouhodobý problém, který netrápí jen Česko, ale obecně vesměs všechny evropské země, nabral opět 
na intenzitě.

cHYbí SToVkY SESTER
Vrchní sestra oddělení geriatrie a následné 

péče z Thomayerovy nemocnice v Praze Mgr. Eva 
Brezíková k nedostatku sester říká: „Sestry nám 
chybí, ale zatím fungujeme díky sestrám, které 
práci na geriatrii považují za poslání, věnují se jí 
celý život a zvládnou i nemožné. Průšvih bude, až 
ty, co dnes vytvářejí páteř fungujícího oddělení, 
dozrají do důchodu a odejdou. Mladé sestry sa-
mozřejmě máme, ale často odcházejí. Buď zjistí, 
že to není práce pro ně, anebo jdou na mateřskou 
dovolenou,“ v krátkosti líčí situaci na „svém“ od-
dělení.

Neveselé vyhlídky do budoucnosti potvr-
zují fakta. Podle Ministerstva zdravotnictví chybí 
v Česku cca 600 zdravotních sester a jejich od-
liv neustále pokračuje. Přecházejí do soukromé 
sféry nebo do oblastí úplně mimo obor zdravot-
nictví, případně za prací do zahraničí. Na vině 
je nejčastěji nedostatečné finanční ohodnocení 

Zdravotnictví
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a společenský respekt, velká náročnost vzdělávání 
a především vysoká zátěž, a to jak časová, tak psy-
chická a fyzická. Ta se navíc vlivem nedostatku per-
sonálu neustále zvyšuje.

ŽiVé zVEDákY
Povolání sestry je dlouhodobě a meziná-

rodně na nejvyšších příčkách v počtu evidova-
ných nemocí z povolání. V českých statistikách 
jsou sestry druhé hned za horníky, přestože 
tuto skutečnost zkresluje chybějící evidence nej-
většího „zabijáka“ zdraví sestřiček, a totiž bolestí 
a úrazů bederní páteře. Mezi nejčastějšími nemo-
cemi sester tak aktuálně vévodí svrab a spalničky, 
přitom nejvíc sestry trpí přetěžováním páteře, ze-
jména při zvedání a další manipulaci s pacienty.

Obzvláště v případě, kdy je pacient částečně 
nebo úplně imobilní, psychicky vyčerpaný či úmy-
slně nespolupracující, se mohou stát i ty jednodušší 
ošetřovatelské úkony, jako např. aplikace krytí ran 
nebo jejich výměna, náročnou operací. Při běžných 
ošetřovatelských procedurách by měla sestra stát 
ve vzpřímené pozici – jakékoli předklánění nebo 
jiná nepřirozená poloha těla enormně zatěžuje pá-
teř. U nižších lůžek bez možnosti nastavení výšky 
ložné plochy je však taková poloha nemožná – se-
stra musí být skloněná. Nejčastější příčinou dlou-
hodobé zátěže a úrazů je manipulace s pacientem. 

Polohování či přesun pacienta z lůžka na křeslo, 
stretcher nebo na lůžko je u těžších pacientů 
komplikovaným problémem, který je potenciálně 
nebezpečný jak pro pacienta, tak pro sestry.

Je smutnou realitou, že sestry a další zdravot-
nický personál v Česku si ničí zdraví a diskvalifi-
kuje se pro další působení v zaměstnání, protože 
při práci musí spoléhat pouze na vlastní sílu. Velká 
část zdravotnických zařízení totiž nemá k dispo-
zici zvedáky a další vybavení, které by fyzickou ná-
mahu mohlo prakticky zcela eliminovat. 

Problém ale přetrvává i tam, kde techniku mají. 
Buď jí nedisponují v dostatečném počtu, nebo ne-
zajistí kvalitní informovanost, aby personál mohl 
a chtěl vybavení používat. Vede to k patové situaci, 
jejíž řešení přitom není tak složité. Velmi účinná 
jsou preventivní opatření, nácvik správných stereo-
typů při manipulaci s břemeny, a to už během pro-
cesu vzdělávání a přípravy na povolání. Důležitost 
nácviku správných zásad ergonomie práce pod-
poruje i společnost LINET prostřednictvím doná-
torství elektricky polohovatelných lůžek pro vzdě-

Nejvíc sestry trpí přetěžováním 
páteře, zejména při zvedání 
a další manipulaci s pacienty.

lávací účely. Naposledy LINET věnoval elektrické 
lůžko Střední zdravotnické škole v Jihlavě. „Velkým 
přínosem nového lůžka bude, že absolventky naší 
školy budou v oblasti péče o hospitalizované paci-

enty lépe připravené na reálné pracovní pro-
středí v nemocnici,“ uvedl při předání daru le-
tos na jaře ředitel školy Mgr. František Číhal.

TEcHNika VE SLuŽbácH SESTER
Kromě podpory specializovaných škol nabízí 

LINET díky vlastnímu vzdělávacímu středisku 
LINET Scholaris a také týmu klinických koučů 
speciální praktické kurzy zaměřené na správné 
a efektivní využívání funkcí výrobků  LINETu 
a také jejich klinických aspektů.

Klíčové jsou ale především praktické funkce 
lůžek a dalších výrobků značky LINET zaměřené 
na skutečnou pomoc i časovou úsporu při práci. 
„Ergonomie a eliminace fyzické námahy perso-
nálu je jedním z nejdůležitějších parametrů při vý-
voji lůžek,“ zdůrazňuje Pavel Pospíšil, dlouholetý 
produktový manažer LINETu, který spolupraco-
val na vzniku klíčových modelů lůžek LINETu – 
Multicare, řady Eleganza i lůžka Latera nebo 
Image 3. Základním prvkem je elektrické nasta-
vení výšky lůžka do požadované pozice, využívání 
laterálního náklonu při ošetřovatelských činnos-
tech nebo optimalizace transportu pacienta.

Zdravotnictví 

usnadněte si práci!
Převratné funkce i malé praktické detaily při-

nášejí lůžka LINET sestrám, aby jim usnadnily je-
jich náročnou, byť krásnou práci. Elegantní a mo-
derní design na první pohled zvyšuje estetickou 
úroveň nemocničních pokojů a budí důvěryhod-
nost. Veškerá manipulace s vysoce technicky vy-
spělými výrobky, kterým lůžka v současné době 
jsou, je ale podřízena maximální ergonomii, intui-
tivnímu ovládání. Zároveň ale zaručuje maximální 
bezpečnost při provozu a prevenci proti nežádou-
cím situacím.

NaSTaVTE Si Výšku LůŽka 
poDLE VLaSTNí poTřEbY 

Elektricky polohovatelné lůžko umožňuje 
nastavit ložnou plochu s pacientem do výšky 
vhodné pro práci ve stoje bez nepohodlného 
předklánění. To je výhodné jak při terapeutických 
výkonech, tak při každodenních ošetřovatelských 
činnostech, jako je hygiena imobilního pacienta, 

aplikace krytí ran a další případy, kdy je nutné 
s pacientem na lůžku manipulovat.

VYuŽijTE SíLu 
LaTERáLNíHo NákLoNu

Laterální náklon ložné plochy lůžka pomáhá 
pacienta přesunout z polohy na zádech do po-
lohy na bok s vynaložením minimální fyzické 
námahy. Rotace ložné plochy (+/− 15°) pa-
cienta doslova přetočí sama, sestra pouze při-
držuje pacienta a jistí ho. Podporu a pohodlí 
pro pacienta zajistí speciální polštáře, které 
jsou vloženy mezi pacienta a postranici lůžka. 
Funkcí laterální náklon jsou vybavena lůžka 
Latera a Multicare. Bezpečnost pacienta jistí 
bezpečné a robustní postranice, jejichž kon-
strukce je připravena na vysokou zátěž. Rotace 
ložné plochy do stran se spouští a ovládá po-
mocí nožního ovladače, takže sestra má volné 
ruce a může se plně věnovat práci s pacientem.

jEzDěTE úSpoRNě poMocí 
5. koLEčka NEbo S i-DRiVE powER
Podvozek lůžek LINET je vybaven kolečky, 

která usnadňují převoz pacienta nebo pohyb 
se samotným lůžkem. Velkým pomocníkem při 
jízdě s lůžkem, které může s pacientem a dal-
ším vybavením vážit i třeba 500 kg, je 5. kolečko 
uprostřed podvozku lůžka. Toto kolečko výrazně 
usnadňuje jízdu obzvlášť v místech s nedostat-
kem prostoru, stabilizuje směr pohybu a uleh-
čuje zatáčení. Revolučním způsobem jízdu s lůž-
kem ulehčuje kolečko i-Drive Power® s vlastním 
elektromotorem. Pomáhá lůžko bez námahy 
uvést do pohybu a následně ulehčuje samotný 
transport. Navíc se umí inteligentně přizpůso-
bit terénu v nemocnicích i konkrétním situacím, 
především optimalizuje podle potřeby rychlost 
jízdy.
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PečovatelstvíLINET

Elektricky polohovatelné lůžko Eleganza 1, určené zejména pro standardní nemoc-
niční péči, zažívá v Česku boom. Popularitu si získalo hlavně díky vysoké funkčnosti 
a bezpečnostním parametrům, které odpovídají vyšším modelovým řadám. A co je 
nejdůležitější, vyniká bezkonkurenčním poměrem kvalita/cena. Navštívili jsme dvě 
nemocnice – Thomayerovu nemocnici v Praze a Krajskou nemocnici Liberec a zjiš-
ťovali, jak se lůžko v praxi osvědčuje.

„Eleganza 1 je aktuálně bez nadsázky ur-
čitě nejprodávanějším nemocničním 

lůžkem v ČR. Za 2 roky od uvedení na trh bylo 
prodáno v ČR přes 4 500 lůžek, což je pro zají-
mavost téměř desetina lůžkového fondu nemoc-
nic v celé ČR,“ okomentoval popularitu „éjed-
ničky“ Filip Těšitel za obchod společnosti LINET. 
Obliba Eleganzy 1 stoupá také v sektoru sociální 
péče. Přispívá k tomu speciální designová vari-
anta v dřevěném dekoru, která respektuje ná-
roky pečovatelských zařízení na domácký vzhled. 

Přitom lůžko poskytuje maximální funkčnost pro 
péči o seniory a imobilní klienty.

jSEM ELEGaNza, 
ELEGaNza 1
A jaké vlastnosti a funkce Eleganza 1 zdravot-

níkům a pečovatelům nabízí? Unikátní a hlavně 
komfortní je poloha kardiacké křeslo. Sestra ji 
nastaví stiskem jednoho tlačítka – napolohuje se 
zvednutý zádový díl a opora pro nohy. Tato pozice 
lůžka podporuje přirozenou plicní ventilaci a při-

spívá k podpoře kardiovaskulárního systému. 
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. 

Lůžko Eleganza 1 nabízí také vysoký stupeň 
ochrany proti pádům. Postranice jsou pevné 
a ochraňují pacienta před pádem z lůžka, při-
tom ho neomezují. Pokud je potřeba poskytnout 
ochranu po celé délce ložné plochy, je k dispozici 
Protector, umístěný v nožní části lůžka. 

Lůžko Eleganza 1 je navrženo s dvěma typy 
postranic, a to s dělenými postranicemi a jedno-
dílnými postranicemi. Postranice lůžka v obou va-
riantách i celá konstrukce vyhovuje přísným para-
metrům normy ČSN EN 60601-2-52.

Fenomén
jménem Eleganza 1
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Dělené postranice s novou odklopnou mecha-
nikou vynikají vysokou bezpečností a snadnou ob-
sluhou. Sklápění postranic je řešeno otáčením 
okolo spodní osy postranice. Díky nízké hmotnosti, 
dokonalému vyvážení a dobře přístupnému odjiš-
ťovacímu madlu není ke sklopení postranice po-
třeba téměř žádná síla. Bezpečnost je garantována 
dvěma nezávislými pohyby nutnými pro odjištění.

Ideální rozložení délky dělených plastových po-
stranic mezi hlavovou a střední postranici posky-
tuje pacientům dokonalou ochranu a vysoký stan-
dard bezpečnosti. Hlavové postranice mohou být 
vybaveny integrovanými ovladači. Tyto ovladače 
jsou pacientům vždy dostupné a zvyšují tak kom-
fort ovládání lůžka. Ergonomicky umístěné ovlá-
dání jednodílných sklopných postranic, bylo po-
prvé umístěno v horní části postranice. Obsluha 
postranice je tak velmi ergonomická. Ke sklopení 
tak stačí pouze jedna ruka. Postranice umožňuje 
samostatným pacientům, kteří nejsou zmatení 
ani ovlivněni medikací, možnost získání nezávis-
losti a samostatnosti. Postranice se sklápí podél 
matrace. Pro odjištění a sklopení postranice stačí 
uchopit jednou rukou madlo a posunout celou po-
stranici směrem k nohám pacienta. Ve druhém 
kroku lze stisknout odjišťovací tlačítko a plynule 
spustit postranici do sklopené pozice. 

VYcHYTaNé DETaiLY
Unikátní je také podpora mobilizace – vstávání 

z lůžka. Ucelená a propracovaná sada prvků zvy-
šuje bezpečnost mobilizačních aktivit. Ložná plo-
cha může být vybavena integrovaným vstávacím 
madlem – pevnou a stabilní oporou při vstávání 
z lůžka. Lůžko Eleganza 1 s bezpečnou pracovní 
zátěží 250 kg disponuje funkcemi a vybavením, 
které výrazně ulehčují těžkou každodenní práci 
personálu. K základním benefitům patří ergono-
mické ovládání, snadná čistitelnost a řada chyt-
rých detailů – integrovaná polička na lůžkoviny 
nebo lišta pro upevnění příslušenství.

Účelný, střídmý a velmi atraktivní design lůžka 
Eleganza 1 vytváří spolu se širokou škálou barev-
ných dekorů příjemné a moderní nemocniční pro-
středí. V nabídce lůžka Eleganza 1 je i řada nej-
atraktivnějších dřevěných dekorů, které vhodně 
doplní každý interiér.

Thomayerova nemocnice v praze:

Se starými lůžky se Eleganza 1 
nedá srovnávat

krajská nemocnice Liberec:
Jsou pohodlná a perfektní

Ideální lůžko podle Mgr. Evy Brezíkové, 
vrchní sestry geriatrie a následné péče praž-
ské Thomayerovy nemocnice, by mělo vypa-
dat zhruba takto: mělo by být polohovatelné,  
mít postranní zábrany, hrazdu a v neposlední 
řadě být také snadno omyvatelné, nepo-
ruchové a samozřejmě  funkční. Nyní je na 
oddělení o celkové kapacitě 216 lůžek 30 
lůžek od LINETu. A jak lůžka Eleganza 1 spl-
ňují očekávání těch nejpovolanějších? 

„Pro nás je to něco nesrovnatelného. Vět-
šinu lůžek máme mechanických a ta personál 
při manipulaci zatěžují. Nová lůžka jsou pro 
nás neskutečným posunem kupředu. Sestry 

Lůžka vyměňuje Krajská nemocnice Libe-
rec postupně a dlouhodobě. Posledním 
příspěvkem do nového lůžkového fondu 
jsou právě „E1“, které jsou nyní umístěné 
na plicním oddělení, očním oddělení, oddě-
lení následné péče, ORL a kožním oddělení. 
„Sestry i pacienti jsou s nimi velice spoko-
jení, funkčně lůžka naprosto vyhovují. Oproti 
původním, často mechanickým lůžkům jsou 
širší, ale to je problém dispozice nemoc-
nice,“ popisuje Marie Fryaufová, ředitelka 

jsou spokojené a pacienti také. Praktické je také 
GO tlačítko, díky kterému nám lůžko „pacienti-hra-
čičkové“ jen tak snadno nerozštelují. Ti šikovní jsou 
zase spokojení, že jsou při pohybu na lůžku sobě-
stační,“ vysvětluje. Podle ní jsou Eleganzy 1 sice 
širší než stará nepolohovací lůžka, ale zase jsou vy-
řešena tak, že jsou šetrná k okolí. Nemají žádné vý-
stupky na zábranách ani na brzdách, které by ni-
čily zdi a vše v okolí jako u starých lůžek. Kolečka 
jsou funkční a dobře jezdí. „Hodnotíme je vysoce 
pozitivně,“ uzavírá sestra Brezíková, které přizvu-
kuje i její kolegyně – staniční sestra Eva Konvalin-
ková, již při návštěvě potkáváme. „Postele jsou pro-
stě úžasné,“ říká nadšeně.

pro ošetřovatelskou péči. Manipulace s lůžky je 
podle ní výborná a ovládat se je sestry naučily 
zcela bez problémů. 

„Jsme šťastné a vděčné a pacienti jsou nad-
šení,“ zní na místě od libereckých sester. A ohlasy 
od vrchních a staničních sester také svědčí o spo-
kojenosti: „Lůžka jsou pohodlná a perfektní. Rov-
něž stolky jsou praktické. Pacienti jsou spokojení. 
Jsou vylepšené v tom, že mají polohovatelnou 
hrazdičku, což je výhoda pro pacienty, kteří si to 
moc chválí.“

A slouží i na oddělení geriatrie a následné 
péče.

Lůžka E1 mají na gynekologicko-
porodnickém oddělení.
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Předvánoční
pohoda v Turnově
Ne, v nadpisu není hrubka. Pohoda s velkým P je totiž název domova pro seniory 
v severočeském Turnově. A naše návštěva v době začínajícího adventu potvrzuje 
pravdivost latinského rčení „Nomen omen“ (jméno = znamení).

Úsměvy personálu, žertování s uživately 
a společná příprava vánočních dekorací. 

Takto nás vítá domov pro 71 stálých uživatelů. 
K tomu je zde ještě v rámci odlehčovací služby 
ubytováno 5 dalších seniorů. Domov důchodců 
Pohoda je součástí Zdravotně sociálních služeb 
Turnov, příspěvkové organizace Města Turnova. 
Zdravotně sociální služby Turnov mají zaregistro-
váno pět služeb: domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem, centrum denních služeb, te-
rénní pečovatelské služby a odlehčovací služby. 
Uživatelé bydlí v 31 jednolůžkových a 17 dvoulůž-
kových pokojích.

LETEM SVěTEM DoMoVEM
„Budova domova byla dostavěna v roce 

2002,“ vypráví současný ředitel domova Jaroslav 
Cimbál. Po listopadu 1989 zde byl rozestavěný 
skelet tehdy plánované polikliniky. Zajištěním fi-
nančních prostředků od státu a města bylo možné 

realizovat výstavbu velice potřebného domova dů-
chodců. Dnes má tato budova celkem tři části. 
V části A jsou jednolůžkové pokoje pro uživatele 
a také kanceláře, společenské prostory a dílny. 
V části B je největší prostor v domově – spo-
lečná centrální jídelna, která zároveň slouží 
jako společenský sál při nejrůznějších (a čas-
tých) akcích pro obyvatele domova. Odehrá-
vají se tu například vlastní hudební kavárny. 
Na klavír hraje jedna ze sestřiček a podává 
se káva a zákusky. Průměrný věk uživatelů je 
84,5 roku a zdejší personál dělá vše pro to, 
aby se zde uživatelé cítili příjemně, zkrátka 
jako doma.

Ale zpátky od klavíru k prohlídce domova. 
Třetí část C je v pravém slova smyslu novo-
stavba a její dispozice jsou plně přizpůsobeny 
moderní péči o seniory s nejrůznějšími potře-
bami či handicapy. Má de facto 4 podlaží – 
nulté podlaží plus tři patra. Dispozice každého 

z pater jsou hodně podobné, na každém jsou po-
koje, v centrální části je vždy společenská míst-
nost, která slouží i jako jídelna, místnost pro pe-
čovatelky a také koupelna. V jednom z pater je 
i centrální sesterna. Sociální zařízení je součástí 
každého pokoje, kromě toho je na každém pa-
tře speciální koupelna, kde se odehrává hygiena 
zejména imobilních uživatelů. Tady má personál 
k dispozici různé pomůcky pro komfort uživatelů 
i pro usnadnění práce ošetřovatelek.

MaxiMáLNí VYTíŽENí LůŽEk LaTERa
Samotné pokoje jsou vybaveny podle přání 

uživatelů, každý si je může dotvořit podle vlast-
ního přání a vkusu. Základní vybavení je ale 
zdejší – polohovatelné lůžko a pacientský stolek 

Vánoční výzdoba nesmí v domově chybět.

Pečovatelství
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u lůžka. „Imobilní uživatele vysazujeme, vyvážíme 
na oběd, abychom jim pravidelně zajistili soci-
ální kontakt a aktivitu,“ říká Veronika Doležalová, 
koordinátorka pečovatelek. „Výborně se nám 
osvědčilo lůžko Latera s náklonem do stran. Vy-
užíváme je téměř při všech ošetřovatelských čin-
nostech – při hygieně, mikropolohování nebo při 
přesunu z lůžka. Hodně nám také pomáhá výš-
kové nastavení. Při práci s uživatelem na lůžku si 
děvčata nastaví lůžko do polohy podle své vlastní 
výšky a neničí si tak záda,“ chválí lůžka z LINETu 
koordinátorka pečovatelek.

Later je zde v současné době 22. „Já jsem 
šel cestou funkčního vybavení, abychom v bu-
doucnu nemuseli navyšovat počet ošetřovatelek. 
Smyslem bylo pomoct pečovatelkám při práci,“ 
vysvětluje ředitel domova unikátní složení lůžko-

Pečovatelství 

vého fondu. „Od počátku, kdy jsme na téma ná-
kup těchto lůžek začali s LINETem jednat, spo-
lupracuji se Zdeňkem Grimmem a musím si 
spolupráci jen chválit. Vždy je na LINET spoleh, 
to, na čem se domluvíme, platí, což zní banálně, 
ale v dnešní době to není úplnou samozřejmostí,“ 
chválí Jaroslav Cimbál. „LINET nám také posky-
tuje pravidelné školení, díky němuž si ošetřova-
telky pravidelně oživují, co vlastně lůžka umí a jak 
je správně a účinně využívat. Spolupráci v sou-
časné době chceme ještě rozšířit a nastavit sys-
tém revizí, abychom zvýšili bezpečnost a také vy-
hověli novým legislativním předpisům,“ doplňuje.

SkVěLý TýM
O uživatele se tady stará 28 pečovatelek 

v přímé péči společně s osmi sestrami pro odbor-
nou ošetřovatelskou péči. V týmu působí také 2 
ergoterapeutky a 2 aktivizační pracovnice.

„I přes obrovskou náročnost práce kolegyně 
odvádějí dobrou práci. Je pro nás radost, když 
máme pozitivní zpětnou vazbu od rodinných pří-
slušníků. To nám dodává nadšení k další práci,“ 
oceňuje Adéla Stehlíková, manažerka zdravotní 
a sociální péče. O tom, že to nejsou žádné fráze, 
se přesvědčujeme na každém kroku. Naše prů-
vodkyně po domově – Veronika Doležalová se 
během prohlídky neustále zastavuje, zdraví uživa-
tele buď jménem, nebo celým oslovením. „Vždy 
záleží, jak se dohodneme, snažíme se respek-
tovat uživatele ve všech ohledech,“ podotýká. 
K tomu si ještě stihne vyměnit informace s ko-
legyněmi-pečovatelkami. Například o úspěchu 
v péči o novou uživatelku, která byla přijatá jako 
zcela nesoběstačná. Dozvídáme se, že po pár 
dnech v domově se sama nají. Upřímná radost 
personálu z pokroku uživatelky svědčí o opravdo-
vém zapálení. Zdejší ošetřovatelky zkrátka péčí 
o uživatele žijí.

Fungující tým dělá radost i řediteli Cimbálovi, 
i když při rozhovoru neskrývá obavy z budouc-
nosti. „Jsem rád, že máme skvělý tým skvělých 
lidí, ale musím připustit, že se situace na trhu 
práce z našeho pohledu zdramatizovala a že na-
jít do týmu náhradu nebo posilu je čím dál nároč-
nější. I proto jsem rád, že spolupracujeme s místní 

zdravotnickou školou, která sídlí naproti nám, a že 
k nám studentky mohou chodit na praxi. Tak si je 
můžeme „vychovat“ pro případnou spolupráci, až 
dostudují,“ prozrazuje Jaroslav Cimbál.

NEuSNouT Na VaVříNEcH
Pro kvalitní péči musí být zajištěné nejen 

pěkné prostředí a funkční vybavení, ale také 
vzdělaný personál. „Vzdělávání si zajišťujeme 
sami, některá školení organizujeme přímo u nás, 
vždy se snažíme vybrat takové kurzy, aby byly 
smysluplné a přinesly našim lidem užitečné in-
formace,“ upřesňuje ředitel Domova důchodců 
Pohoda. Díky kurzům i jejich častému opakování 
dostává personál pravidelně přísun informací 
i odborný nácvik v nejmodernějších metodách 
péče o seniory. Díky tomu zde uplatňují například 
principy biografie, kinestetiky nebo bazální stimu-
lace. Je patrné, že přínosné byly i kurzy komuni-
kace a také ty s tématikou demence a Alzheime-
rovy choroby. „To jsou stále naše častá témata, 
ale opakujeme třeba i kurz první pomoci,“ upřes-
ňuje ředitel.

cENěNá oDLEHčoVací SLuŽba
V domově se přes zdánlivě poklidný rytmus 

stále děje něco zajímavého či nového. Od pra-
videlných společenských akcí až po individuální 
program na základě přání jednotlivých uživatelů. 
A ačkoliv domov sídlí ve vyhovující novostavbě, 
i tady dochází k dalším úpravám. Novinkou le-
tošního roku bylo navýšení kapacity odlehčovací 
služby. Měli jsme pro krátkodobé pobyty (ma-
ximum jsou 3 neděle) vyhrazený jeden pokoj, 
v němž se ale nedaly koordinovat pobyty mužů 
a žen. Proto jsme navýšili počet lůžek na pět 
a máme pro tyto „hosty“ připraveny dva pokoje. 
O odlehčovací službu je mimořádný zájem. Už 
teď děláme rezervace na tři čtvrtě roku dopředu,“ 
říká Jaroslav Cimbál.

Že se lidem v Pohodě dobře žije, vypovídá ne-
jen pozitivní atmosféra uvnitř, ale i názory odbor-
níků zvenčí. Završením úspěšného roku 2015 
bylo převzetí ocenění České značky kvality v lis-
topadu na galavečeru v Praze od Ministra prů-
myslu a obchodu Jana Mládka.

Lůžko Latera doplňuje domácký interiér 
a hlavně neskutečně pomáhá při péči.

Výsledky práce ergoterapeutů s uživately.V jednom z pokojů funguje unikátní pomůcka – 
zvedák s kolejnicemi.
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O tom, že kvalitní a pravidelný servis je 
nezbytný pro bezpečné fungování lůžek, 
svědčí i zvýšený zájem o balíčky služeb, 
které servis LINETu poskytuje. Společ-
nost LINET v rámci rozšiřování nabídky 
svých služeb poskytuje nejen ad hoc 
servisní zásahy v případě poruchy nebo 
poškození, ale také preventivní bezpeč-
nostně technické kontroly, a to na zá-
kladě tzv. servisních smluv. Tým ser-
visního oddělení LINET také zajišťuje 
instalace nových lůžek a uživatelská 
školení jejich obsluhy.

Široká škála servisních služeb pokryje ne-
jen nové zákonné povinnosti, ale veškeré 

potřeby poskytovatelů zdravotních služeb sou-
visející s bezpečným a bezproblémovým provo-
zem lůžek a dalšího vybavení se značkou LINET. 
„Opravdu je to pro nás výhodné. Platíme pau-
šálně méně, tím pádem cena za revize je nižší. 
To bylo také účelem smlouvy, abychom ušet-
řili. Navíc platí, že spolehlivá lůžka jsou ta, která 
mají dobrý servis. Smlouvu a spolupráci s LINE-
Tem tak mohu jen doporučit,“ uvedla Zdeňka Ki-
esswetterová, metrolog Psychiatrické nemoc-
nice v Praze Bohnicích.

REVizE 
i „FuLL RiSk“ SMLouVa
A z čeho můžete v nabídce LINETu vybírat? 

Rozsah poskytovaných služeb závisí na konkrétní 
dohodě a podmínkách smlouvy. Zpravidla ale ser-
visní smlouva zahrnuje pravidelné bezpečnostně 
technické kontroly, určitý počet servisních zá-
sahů v případě poruch a poskytnutí slevy na ná-
hradní díly. Variant je samozřejmě více. 

Bezpečnostně technická kontrola patří k zá-
kladním podmínkám bezpečného provozu lůžek. 
Kontrola certifikovaným pracovníkem LINETu 
zahrnuje jak přezkoumání stavu jeho elektronic-
kých součástí, tak i všech bezpečnostních me-
chanických komponentů, jako jsou například 
brzdy nebo postranice.

Nadstavbové služby obsahuje tzv. servisní 
smlouva, která zahrnuje preventivní bezpeč-
nostně technické kontroly, určitý počet servis-

ních zásahů v případě poruch a poskytnutí slevy 
na náhradní díly. Rozsah poskytovaných služeb 
konkrétnímu klientovi závisí na uzavřené dohodě. 
Velkou výhodou servisních smluv je převzetí veš-
keré agendy s bezpečnostně technickými kontro-
lami včetně dohledu nad termíny jejich realizací. 
Vedle agendy BTK servisní smlouva zahrnuje 
zpravidla také určitý počet servisních zásahů 
v případě poruch a poskytnutí slevy na náhradní 
díly. Možností je také tzv. „full risk“ smlouva, zajiš-
ťující komplexní servis včetně oprav a spotřeb ná-
hradních dílů.

kVaLiTNější iNSTaLacE
Servisní oddělení LINETu má na starosti ne-

jen servisní agendu, ale věnuje se rovněž insta-
lacím nových lůžek. Aby instalace proběhly bez 
zbytečných komplikací, zavedl LINET novinku – 
specifikaci požadavků ohledně místa předávky 
výrobků a také podmínek v konkrétním zařízení. 
Tyto informace výrazně přispějí ke zkvalitnění in-
stalace. Díky nim  je možné eliminovat případné 
poškození nových výrobků z důvodu nedostateč-
ného zajištění prostoru vykládky, rozměrů prů-
chozích místností nebo výtahů aj. 

Formulář „Podmínky instalace“ je nově zasí-
lán společně s potvrzením příjmu každé nové ob-
jednávky elektronickou cestou. Vyplnění tohoto 
formuláře si vyžádá několik málo minut a přitom 
může následně ušetřit pracovní nasazení zaměst-
nanců i případné vícenáklady ze strany LINETu, 
které by v takovém případě mohly zvýšit cenu ob-
jednávky.

Spolehlivá jsou lůžka 
s dobrým servisem

jak to vidí 
Zdeňka Kiesswetterová
metrolog  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Servisní smlouvu uzavřela Psychiatrická ne-
mocnice s LINETem již v roce 2013. Nabídka 
služeb v rámci smluvního vztahu nemocnici 
maximálně vyhovovala, proto jsme dojednali 
další rozšíření, které bude odpovídat navý-
šenému počtu lůžek. Máme nyní více lůžek 
od LINETu, nakoupili jsme nová lůžka Ele-
ganza 1 pro interní oddělení.

Celkově je pro mě agenda revizí jedno-
dušší. Revize běží podle harmonogramu, 
o který se stará strana LINETu.

Spolupráce s LINETem se velice osvěd-
čila a funguje výborně. Máme smluvního tech-
nika, s nímž jsme v kontaktu. Komunikace 
s ním funguje výborným způsobem. Vždy, kdy 
má naplánovaný výjezd k nám, předem za-
volá s dotazem, zda nepotřebujeme ještě další 
servisní zákrok. A v drtivé většině se opravdu 
musí něco řešit. Pokud z různých důvodů do-
jde k havarijnímu stavu, přijede technik na zá-
krok velice rychle. Vždy do 48 hodin, a někdy 
je to ještě ten samý den.

Psychiatrická nemocnice 

bohnice

Je v současnosti největším psychiatrickým 
zařízením v České republice. Areál samot-
ného ústavu, který má za sebou více než sto-
letou historii, má rozlohu 64 ha. Pavilonový 
koncept nemocnice je vyhlášen kulturní pa-
mátkou a působí zde 31 lůžkových léčeb-
ných oddělení. Léčí se zde přes 1 300 paci-
entů, ambulantní a lůžková péče je zajištěna 
více než tisícovkou zaměstnanců. V areálu 
nemocnice se nachází divadlo Za plotem, 
otevřené po rekonstrukci v roce 1991, slou-
žící pacientům i veřejnosti, a pravidelně se 
v nemocnici konají nejen hudební festival 
Babí léto a divadelní festival Mezi ploty, ale 
i pravidelné koncerty v klubu V. kolona.
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Jak se rodí postel
za vším hledej člověka
Ačkoliv by se mohlo zdát, že v supermoderním výrobním provozu LINETu jede vše „samo“ 
a výroba se odehrává za pomoci robotů, technologií a automaticky nastavených po-
stupů a procesů, za vším stojí lidé. V LINETu je to konkrétně přes 500 dělníků ve výrobě 
a 400 kvalifikovaných lidí v administrativě, na středně manažerských a manažerských po-
zicích. Pod jejich rukama – a to jak doslova, tak za pomoci strojů a robotů nebo od kláves-
nic počítačů – vznikají lůžka, na nichž lékaři a sestry zachraňují lidské životy.

DobřE 
oRGaNizoVaNé SoukoLí
Výroba v LINETu jede nepřetržitě a „armáda“ 

dělníků nastupuje průběžně 24 hodin denně 
ve třech směnách. Nejvíce lidí vyžaduje část 
montáže, tady pracuje na linkách přes 200 lidí. 
Velké personální nasazení potřebuje i vstupní 
část výrobního procesu v LINETu – hrubá vý-
roba, kterou zajišťuje cca 170 dělníků, a přes 60 
lidí pracuje v části, kde se vyrábějí komponenty, 
zejména plastové díly. Hladký chod jednotlivých 
úseků v jednotlivých směnách garantují mistři. 
Jejich úkolem je zabezpečit personálně i materi-
álně svůj úsek.

Co, jak, kdy a z čeho se bude vyrábět, určují 
plánovači. Od počítače tam koordinují požadavky 
obchodního oddělení, technického oddělení 
a momentálních kapacit ve výrobním provozu. Vý-
sledkem jejich práce je výrobní dokumentace, 
tzv. průvodky.

Cestou nahoru v pyramidě kompetencí se pak 
dostáváme k technologům. Jejich úlohou je za-
vádění nově navržených výrobků do výrobního 
procesu, vytváření výrobních postupů a techno-

logické dokumentace a také zavádění nových 
strojů a technologií do výroby. Zlepšování, zavá-
dění inovativních metod a jejich udržování má 
na starosti tým průmyslových inženýrů. Na sa-
mém vrcholu pak stojí výrobní ředitel a vedoucí 
jednotlivých částí výroby, kteří ve spolupráci 
s ostatními útvary LINETu zajišťují strategické 
plánování a odpovídají za celkové fungování vý-
robního procesu.

MoTiVacE 
jako HNací MoToR
Moderní metody štíhlé výroby a stále inovo-

vané technologie a stroje vyžadují neustále ak-
tivní přístup lidí k procesu učení a vzdělávání. Ten 
startuje už na počátku, kdy dělník překročí po-
prvé práh LINETu. „Jeden den probíhá vstupní 
školení, kde se pracovníci dozvědí základní infor-
mace o firmě. Detailní zapracování kolegů do vý-
roby závisí na náročnosti a komplexnosti pozice, 
může trvat až měsíc,“ upřesňuje Klára Dušič-
ková, specialistka interní komunikace v LINETu. 
Do vzdělání zaměstnanců LINET masivně inves-
tuje a maximálně podporuje, příkladem může být 

Tréninkové centrum, určené právě na školení lidí 
z výroby, které je speciálně vybavené různými si-
mulátory, na nichž si účastníci školení mohou vy-
zkoušet a naučit se reálně to, co budou potom 
v ostrém provozu potřebovat. LINET také úzce 
spolupracuje s odbornými školami. A to jak s od-
bornými učilišti v regionu, tak se středními ško-
lami technického zaměření, ale i s vysokými 
školami, zejména s ČVUT. Díky programům od-

LINET

borné praxe i unikátnímu projektu Trainee má 
LINET k dispozici mladé absolventy na různé 
pozice. A také velice mladý věkový průměr za-
městnanců – 35 let.

Není to ale jenom vzdělávání a možnost roz-
voje, která lidi v LINETu motivuje. „Zavedli jsme 
komplexní systém odměňování, který zahrnuje 
výkonovou a týmovou prémii. Tyto odměny jsou 
hlavním hnacím motorem pro vysokou efekti-
vitu plnění včetně zajištění požadované kvality. 
Roční bonus je navíc podmíněn nízkou absencí. 
Mimoto mají zaměstnanci možnost využívat ši-
roké spektrum benefitů,“ prozrazuje Andrea Lo-
patová, HR specialistka odměňování.

A že je pro lidi možnost práce v LINETu inspi-
rující a prostředí motivující, potvrzuje průmyslová 
inženýrka Renata Pokorná, původní profesí zdra-
votní sestra, která v LINETu působí už 13 let.

„Neustále také pracujeme na vyšší efektivitě 
procesů, máme nové projekty pro štíhlou logis-
tiku a zásobování. Nadšení a úsilí se stále zlep-
šovat je to, co mě v LINETu pořád neskutečně 
baví, oslovuje a motivuje,“ uzavírá průmyslová in-
ženýrka.

Víte, že…
ve výrobě LINETu pracuje 500 lidí, z toho 27 % 
žen a 73 % mužů?
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unikátny projekt testovania lôžok
v nemocnici pre 21. storočie

Všetky súčasné oddelenia budú umiestnené 
v štyroch hlavných medicínskych objektoch 

novej nemocnice. Dôležitým prvkom v koncepcii 
nemocnice novej generácie je flexibilita. Nová bu-
dova je navrhnutá tak, aby sa dali zohľadniť nové 
požiadavky na zdravotnú starostlivosť. Budovu 
bude jednoducho možné rozšíriť alebo vnútorne 
reorganizovať. V rámci oddelení sa bude využí-
vať „princíp plávajúcich lôžok“. „Príslušné odde-
lenia nie sú stavebne oddelené pevnou stenou, 
aby bolo možné v prípade potreby posunúť mys-
lenú alebo mobilnú hranicu oddelenia a vytvo-
riť väčšiu kapacitu jedného oddelenia na úkor 
druhého. Pri mimoriadnych situáciách, akou 
môže byť napríklad priemyselná havária, budeme 
schopní promptne zvýšiť počet lôžok na trauma-
tologickom oddelení na úkor chirurgie a naopak. 
Ak by bolo potrebné celkovo rozšíriť kapacitu, do-
statočne veľké jednolôžkové izby by sme vedeli 
počas dňa rozšíriť na dvojlôžkové,“ doplnil Juraj 
Mičko. Veľké izby pre štyroch a viacerých pacien-

tov v novej nemocnici nebudú. Približne 40 per-
cent kapacít budú tvoriť jednolôžkové a 60 per-
cent dvojlôžkové miestnosti. Len vo vybraných 
prípadoch budú aj trojlôžkové.

Úplne nové bude poňatie interiérov izieb. Pro-
jekt vychádza z týchto moderných princípov:

 Harmonický interiér
 Rooming in – ubytovanie sprevádzajúcej 

osoby v jednolôžkovej izbe
 Pripojenie na internet a TV
 Vlastné sociálne zariadenie
 Výhľad na zeleň
 Príjemná akustika

Hlavným prvkom izieb sú nemocničné 
lôžka a s ich výberom nemocnica začala už 
na jeseň. Orientáciu v súdobých trendoch ur-
čite uľahčil unikátny projekt testovania lôžok, 
ktorý prebehol v októbri tohto roka. Počas 
neho mala nemocnica vďaka ponuke spoloč-
nosti Artspect možnosť v ostrej prevádzke 
testovať najmodernejšie nemocničné lôžka 
spoločnosti LINET. 

K dispozícii dostala 7 rôznych typov lôžok 
vrátane najvyššieho modelu – resuscitačného 
lôžka Multicare pre sofistikovanú starostlivosť 
o pacientov v kritickom stave. Ďalšie typy 
lôžok zahŕňali elektricky polohovateľné lôžka 
Eleganza 2 a Eleganza 1 a lôžko pre štan-
dardné oddelenie Praktika 1. Súčasťou testo-
vania boli i antidekubitné matrace. 

Sestry si mohli priamo vyskúšať niektoré uni-
kátne funkcie – napríklad laterálny náklon alebo 
váženie pacientov priamo na lôžku. Cenenou 
vlastnosťou predovšetkým zo strany pacientov 
bolo ovládanie rôznych polôh lôžka pomocou 
ovládača, ktoré zvyšuje samostatnosť a prispieva 
k lepšej psychickej pohode.

„Naša spolupráca so Svetom zdravia sa ne-
ustále rozvíja a ja som rád, že sme ju mohli ďalej 
podporiť týmto unikátnym projektom. Pozitívne 
hodnotenie sestier i vedenia Nemocnice Micha-
lovce je príjemným zavŕšením jednej etapy vzá-
jomnej komunikácie,“ zhodnotil testovanie lôžok 
riaditeľ spoločnosti Artspect Robert Klein.

V marci tohto roka sa začala výstavba novej budovy Nemocnice Michalovce, ktorá 
spadá pod sieť zdravotníckych zariadení Svet zdravia patriacu spoločnosti Penta. Kom-
pletná modernizácia nemocnice, ktorej história trvá už 150 rokov, prinesie novú bu-
dovu s moderným vybavením. Nemocnica začala na jeseň testovať nové vybavenie. 
Ako prvé mal personál možnosť vyskúšať si najnovšie modely lôžok spoločnosti LINET.

Slovensko

Nová Nemocnica 
Michalovce

 Nová budova: prízemie a tri nadzemné po-
schodia

 Centrálny urgentný príjem
 7 moderných operačných sál
 230 izieb s lôžkami v celej nemocnici – nárast 

o 45 % oproti súčasnosti
 186 izieb s lôžkami v novej budove (80 jedno-

lôžkových izieb)
 Priemerný počet lôžok na izbu sa zníži z 3,2 

na 1,6 v novej budove a na 1,8 v celej nemoc-
nici. To priamo potvrdzuje novú úroveň kom-
fortného štandardu a súkromia pre pacientov.

 Flexibilná kapacita lôžok 406 až 486 v novej 
nemocnici (301 až 381 v novej budove)

 Potenciál nárastu výkonov jednodňovej chirur-
gie až o 100 %

 Moderný parkovací systém pre návštevníkov, 
zamestnancov a pre dodávateľov

 Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

V Michalovcích testovali 7 rôznych typov 
lôžok.

Cenenou vlastnosťou je ovládanie rôznych 
polôh lôžka.

Praktická ukážka zástupcami firmy LINET.
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unikátny projekt testovania lôžok
v nemocnici pre 21. storočie

anketa
aká je aktuálna situácia v SR v zdravotníctve? odohrali sa v poslednej dobe 
nejaké zásadné zmeny?

koľko lôžok ste testovali a na akých 
oddeleniach?
Celkovo sme mali 6 lôžok na oddeleniach 

OAIM, internej JIS, oddelení úrazovej chirurgie, 
chirurgickom oddelení, onkologickom oddelení.

ako celkovo hodnotíte lôžka 
po mesačnom testovaní?
Celkové hodnotenie z pracovísk bolo pozi-

tívne, pri ich predstavovaní bola veľmi dobrá prak-
tická ukážka zástupcami firmy.

Boli sme s lôžkami LiNET spokojní

S ktorým typom lôžka boli vaši 
kolegovia a kolegyne na oddeleniach 
najviac spokojní?
Z pohľadu štandardného oddelenia s lôžkom 

typu Eleganza 1, Eleganza 2 a Praktika 1. Z po-
hľadu intenzívnej starostlivosti Eleganza 3XC. 
Stretcher SPRINT sme si rovno odkúpili, pretože 
náš personál bol s takýmto pomocníkom nad-
mieru spokojný.

Splnili lôžka vašu predstavu 
o kvalitnom a modernom vybavení 
pre vašu novú nemocnicu?
Áno, a to jednoduchou manipuláciou, uľahče-

ním úkonov s pacientom, mobilizáciou pacienta 
na lôžku, bezpečnosťou pacienta. I ohlasy od pa-
cientov boli jednoznačne pozitívne.

ako ste spokojní s podporou 
spoločnosti LiNET a artspect? 
Sme spokojní, sú ochotní a komunikatívni. 

A za ten čas sme nezaznamenali žiadne poruchy 
alebo iné problémy. Ocenili sme i veľkú ústreto-
vosť, napríklad pozitívnu reakciu na požiadavku 
na zníženú výšku štandardných mechanických 
lôžok, ktoré chceme umiestniť na interné odde-
lenie.

Súčasťou príprav na sprevádzkovanie novej Nemocnice Michalovce, ktoré je plánované 
na rok 2018, bolo mesačné testovanie lôžok LINET. Ako testovanie prebiehalo a ako 
bola nemocnica s celou akciou spokojná, prezrádza námestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť PhDr. Helena Mikuľaková.

Slovensko 

„Výnimočný bol projekt domova pre seniorov 
v Jaslovských Bohuniciach. Zriaďovateľ mal jasnú 
predstavu o aký typ ľudí sa bude v zariadení sta-
rať a snažil sa predovšetkým ísť cestou kvality 
ošetrovateľstva a spracovania. My sme pripravili 
iba lôžka LINET, ale aj televízory, vybavenie ku-
chyne, ambulancií, práčovne, sesterských izieb 
apod.,“ oznamil Robert Klein riaditel Arspectu. 

Na Slovensku aktuálne reprezentujú značku LINET tri spoločnosti – Artspect, Medpart-
ners a Meditech. V roku 2015 sa obom spoločnostiam podarilo realizovať zaujímavé re-
ferenčné projekty. Spoločnosť Artspect napríklad prehĺbila spoluprácu so sieťou nemoc-
níc Svet zdravia a MedPartners zaistil dodávky do významných univerzitných nemocníc.

Aký bol rok 2015 na Slovensku?

Robert klein, artspect
V súčasnosti je v slo-
venskom zdravotníctve 
neľahká situácia pre-
dovšetkým vplyvom fi-

nancovania rôznych projektov. Taktiež „fenomén“ 
verejného obstarávania zvaný EKS. Je veľmi dô-
ležité, aby obstarávatelia zadávali čo najpresnejšiu 
špecifikáciu obstarávaných produktov, tak aby zní-
žili riziko kúpy tovaru, ktorý nespĺňa ich potreby, no 
vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu je dodávka 
takého tovaru v poriadku s vypísanou špecifiká-
ciou. Bohužiaľ, aj pri presnej špecifikácii sú na slo-
venskom trhu firmy, ktoré sa zapájajú do súťaží aj 

keď nespĺňajú 
dané špecifiká-
cie a „útočia“ iba 
prostredníctvom 
najnižšej ponúk-
nutej ceny. Vý-
sledkom také-
hoto obstarania 
však môže byť 
dodanie nekva-
litného tovaru, 

ktorý nespĺňa požadované špecifikácie, no miera 
odmietnutia takéhoto tovaru je u prevažnej väčšiny 

obstarávateľov veľmi nízka a proces je veľmi kom-
plikovaný. Následne sa však môže stať, že obsta-
rávateľ nevie zabezpečiť dostupnosť servisu na ob-
staraný produkt, má zvýšené náklady na servis 
a podobne. Čim ďalej tým viac tak záleží na pres-
nej špecifikácii obstarávaných tovarov a „odvahe“ 
obstarávateľa trvať na dodaní tovaru v požadova-
nej kvalite. Je tak na nás, na firmách, ktoré obcho-
dujú v zdravotníctve, aby sme sa snažili navrátiť ob-
chodnú morálku do všetkých obchodných prípadov 
a tým tak uľahčili obstarávateľom ich prácu a zvýšili 
tak možnosti dosiahnutia úrovne európskych štan-
dardov aj v slovenských nemocniciach a zariade-
niach sociálnych služieb. V dnešnej dobe predsa 
platí viac než kedykoľvek predtým, že „Nie sme tak 
bohatí, aby sme kupovali lacné veci“.

peter šumichrast, Medpartners
Som presvedčený, že 
situácia v slovenskom 
zdravotníctve sa už 
v súčasnosti zásadne 

nelíši od situácie v Českej republike. Na Sloven-
sku už máme za sebou zásadnú vlnu legislatív-
nych zmien, ktoré pozmenili a upravili obchodné 
vzťahy. Mnohé legislatívne zásahy sa týkali najmä 
trhu s liekmi, kde došlo k výraznému poklesu 
cien. To sa však na druhej strane negatívne od-
razilo na probléme s reexportom liekov, s čím bo-
jujete aj u vás v Českej republike. Oblasť zdravot-
níckych pomôcok zasahuje výraznejšie európska 
legislatíva, ktorú ako členský štát musíme akcep-
tovať. Vo všeobecnosti, ale s implementáciou na-
riadení a smerníc, ktoré sa týkajú sprísňovania 
kvality a kontroly môžem ja osobne len súhlasiť.

„Tohto roku sme sa stali výhradnou spoločnos-
ťou pre slovenský trh na poli servisných zákaziek. 
Som veľmi rád, že sa nám podarilo znížiť dobu rie-
šenia servisov na priemerne 8 pracovných dní. 
Výsledkom kvalitních servisov a nášho profesio-
nálneho prístupu je spokojnosť klientov a to nie 
len pri servisoch, ale aj pri našich dodávkach to-
varu,“ dodal.
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Atraktivní
Medica 2015
Nejprestižnější, nejnavštěvovanější a nejhek-
tičtější. Tak by se dala označit Medica – nej-
větší světový veletrh se zdravotnickou techni-
kou, který se konal v druhé polovině listopadu 
v německém Düsseldorfu. Společnost LINET 
Group si letos nenechala světovou přehlídku 
toho nejnovějšího ve svém oboru ujít a pro vele-
tržní prezentaci uchystala nejčerstvější novinky. 
Představila zde ve velkém stylu bezpečnostní 
fenomén SafetyMonitor – zařízení, které přímo 
na lůžku a bezkontaktně sleduje stav vitálních 
funkcí pacienta a také bezpečnostní nastavení 
lůžka. Atraktivní live show, která se uskutečnila 
3× během každého veletržního dne, demon-
strovala, jak může tato inovace pomáhat při zá-
chraně životů. Tři záchranáři simulovali včasnou 
resuscitaci díky SafetyMonitoru na lůžkách Mul-
ticare a Eleganza 2. Velký úspěch měla také de-
signová dětská postýlka TOM 2 s novým bez-
pečnostním jištěním. Pozornost návštěvníků 
poutala také prezentace lůžka Image 3 Wash-
able, speciální varianta pro použití v průmyslo-

vých myčkách, představovaná s realistic-
kou videoprojekcí procesu čištění.

Moderní stánek ale návštěvníkům na-
bídl mnohem víc – nejen možnost si lůžka 
s novými technologiemi na místě vyzkou-
šet, ale také přímo na nich zrelaxovat, na-
příklad u hry na xboxu s možností vyhrát 
luxusní víno! 

Velkou show nejen pro německé ná-
vštěvníky stánku LINET Group bylo vystoupení 
fenomenální gymnastky Johanny Quaas, která 
ve svých 90 letech předvádí neuvěřitelnou kon-
dici a sportovní dlouhověkost. Však je také za-
psána v Guinessově knize rekordů jako nejstarší 
aktivní gymnastka na světě.

„Pestrý mix novinek, atraktivní live prezen-
tace a možnosti jen tak zrelaxovat přilákaly 
na náš stánek ohromné množství návštěvníků. 
Permanentně jsme měli plno a zpětná vazba 
od hostů byla velice pozitivní,“ zhodnotila vele-
trh Medica Michaela Domerecká z marketingu 
LINETu.

 REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍCH SESTER
12. 2. 2016 | NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH | PRAHA 
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Stalo se 

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 anglického spisovatele Thomase Fullera. Ten začíná slovy: Pro ženu není 
postel ještě…

Vyluštěnou tajenku zasílejte do redakce na adresu neumannova@4jan.cz nejpozději do 29. ledna 
2016. Do předmětu zprávy prosím napište „Křížovka LINET“ a v e-mailu kromě správného znění ta-
jenky uveďte pozici a adresu svého zaměstnání. Výsledek losování sdělíme výhercům e-mailem. Pře-
jeme příjemnou zábavu při luštění a štěstí při losování! 

Znění tajenky z Komfortu 3/2015, která začínala slovy: „Je určitě příjemnější zkazit si v posteli ne-
věrou pověst než čtením oči.“

Výherci křížovky z komfortu 3/2015:
Jana Mašková (Písek), Šárka Gáborová 
(Doksy), Šárka Linková (Liberec), Emma 
Nováková (Prostějov), Barbora Hlavicová 
(Uherské Hradiště), Monika Jelečková 
(Znojmo), Vladimíra Šebková (Žatec), Martina 
Šedlbauerová (Litoměřice), Jiřina Weisová 
(Opava), Dagmar Marečková (Orlová-Lutyně)

LINET otevřel v Madridu
reprezentativní výstavní sál
LINET Iberia, španělská dceřiná společnost 
LINET Group, v říjnu otevřela ve svém mad-
ridském sídle 200metrový showroom. Od to-
hoto kroku si slibuje zvýšení počtu obchod-
ních příležitostí a také posílení komunikace 
se stávajícími i potenciálními zákazníky. „Ote-
vřením showroomu jsme završili téměř dvou-
letý proces restrukturalizace našich obchod-

ních aktivit ve Španělsku. S ročními tržbami 
6,1 milionů eur patříme na trhu zdravotnic-
kých lůžek mezi hlavní hráče a showroom je 
jedním z nástrojů, kterými můžeme svou po-
zici zákazníkům prezentovat,“ říká Rafael Ro-
dríguez, Managing Director LINET Iberia. 
Otevření se zúčastnil starosta města  Jose de 
la Uz a velvyslankyně ČR Kateřina Lukešová.
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Komfort & prevence dekubitů
Variabilní aktivní antidekubitní matrace air2care
Matrace Air2Care byla vyvinuta s ohledem na potřeby klien-

tům s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů a je vhodná 

zejména pro péči v zařízeních zaměřených na dlouhodobou péči. 

Specifikem matrace Air2Care je vysoká variabilita a možnost 

zvolit si nejvhodnější kombinaci technologií. Matrace je k dispo-

zici ve formě overalay a v kombinacích vzduch – pěnová matrace 

a vzduch a vzduch.

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

 Matrace pracuje na alternujícím principu.

 Jedna vrstva vzduchových cel se vyfukuje v cyklu 12 minut.

 Air2Care model 20 je řízený mikroprocesorem a nabízí režim 
s konstantně nízkým tlakem, zvukové alarmy a další režimy.

 Základní model Air2Care 10 pracuje v analogickém režimu.


