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Workshopy Moving & Handling 
Ergonomickou manipulaci s pacientem 
podle nových metod se nyní mohou naučit 
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Jednou z nejvýraznějších funkcí 
nového lůžka je laterální náklon. Tato 
vlastnost je pro ošetřovatelskou péči 

zcela průlomová. Činnosti, které sestra 
nebo ošetřovatelka provádí několikrát den-
ně, jako je stlaní lůžka, převlékání, hygiena 
nebo polohování, jsou díky laterálnímu 
náklonu úplně snadné, zvládne je jeden 
člověk bez vynaložení sebemenší fyzické 
námahy. To je v době, kdy akutní nedosta-
tek ošetřujícího personálu ohrožuje chod 
nemocnic či oddělení a ostatní personál je 
ohrožený fyzickým přepjetím a zraněním 
pohybového aparátu, neskutečnou pomocí. 
My v LINETu tím dáváme možnost, jak 
kritickou situaci řešit a věříme, že hlas ses-
ter bude stále silnější, a že laterální náklon 

Editorial
Na vlně novinek a inovací

Nový rok je vždy příležitostí pro nové výzvy a zároveň 
pro bilanci toho minulého. Lůžko Eleganza 5 je spojením 
obojího. „Épětka“ si fázi zrodu prožila vloni, kdy se zároveň 
podařilo realizovat první poptávky zejména pro evropské 
nemocnice. Na sklonku roku ji získala jako hlavní cenu 
Nemocnice roku ČR Nemocnice Písek a my doufáme, že 
kvalitou a funkčností ještě více posílí její prestiž. 

bude pomáhat všude tam, kde může. Jak 
v nemocniční péči, tak v domovech pro se-
niory a v domovech se zvláštním režimem.

Tím, že lůžka vyvineme a vyrobíme, naše 
úsilí ale nekončí. Naším cílem je, aby vlast-
nosti lůžek 100% sloužily jak sestrám, tak 
pacientům. Díky vlastnímu týmu klinických 
koučů a dalších expertů umíme předávat 
speciální know-how týkající se nejen našich 
lůžek, ale praktických ošetřovatelských do-
vedností. Takovým příkladem je workshop 
s prakticky nepřeložitelným názvem 
Moving & Handling. Toto sousloví vyjadřuje 
princip ergonomické manipulace s pacien-
ty, jehož hlavním cílem je ochrana zdraví 
nemocničního personálu a šetrné poloho-
vání s pacienty. Naši koučové vědí, jak na to, 
a jsou připraveni těmto dovednostem naučit 
všechny, kteří pracují s pacienty na lůžku. 
Stačí se ozvat. Zůstaňte s námi v kontaktu, 
věřím, že vám i v letošním roce nabídneme 
zajímavé novinky a inovace. 

Přeji příjemné čtení

Tomáš Kolář 

BÝT 

PŘEDMĚTEM 

TOUHY, NIKOLI 

POUHÉ VOLBY

První oficiální návštěva amerického velvyslance Stephe-
na B. Kinga mimo Prahu vedla do Slaného, mimo jiné 
do sídla LINETu. V přátelské atmosféře si prohlédl 
showroom i výrobní zázemí a pro českou firmu měl jen 
slova chvály. Obzvlášť v souvislosti s aktivitami LINETu 
ve své zemi. „Úspěchy LINETu na americkém trhu jsou 
impozantní a výzvou pro další růst,“ řekl americký amba-
sador během prohlídky LINETu ve společnosti zaklada-
tele Zbyňka Frolíka a dalších členů managementu.

Velvyslanec USA zavítal do LINETu 
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Děkujeme za důvěru 
a přízeň

Spokojenost vás, našich zákaz-
níků, pro nás není prázdným 
pojmem, ale ten nejvyšší 

cíl, který máme. Již od roku 2012 
zjišťujeme, jak si v tomto ohledu 
vedeme. A to pomocí vyhodnoco-
vání metodou NPS (Net Promoter 
Score). Výsledky za loňský hos-
podářský rok jsou nyní k dispozici 
a je nám nesmírnou ctí, že se 
nám podařilo dosáhnout celkové 
hodnoty 74,8 bodu. Tato hodnota 
se nachází v intervalu > než 50 
bodů, a je podle autorů konceptu 
považována za excelentní výsledek. 
Další skvělou zprávou je, že jsme se 
ve srovnání s loňským rokem zlepšili 
o 5 bodů. Opravdu vám, našim 
zákazníkům, děkujeme, a uděláme 
vše pro to, abychom i v dalším ob-
dobí u vás obstáli minimálně stejně, 
ne-li lépe.
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Kreslená postavička medvídka provází 
novou kampaň na podporu dětské 
postýlky TOM 2. Špičkové lůžko 
TOM 2, díky sofistikovaným funkcím 
vhodné i pro intenzivní péči, je unikátní 
především svým designem. 

Medvídek Tom 
pro více dětských úsměvů

Čisté linie, barevné provedení i prů-
hledná čela zpříjemňují dětským 
pacientům pobyt v nemocnici. Lůžko, 

jemuž snad nikdo v LINETu neřekne jinak 
než „Tomík“, si na první pohled zamilují 
zdravotní sestry i rodiče. A děti zase med-
vídka Toma. Ten se objevuje nejen v dopro-
vodné kampani, ale především na samotném 
lůžku, a to díky novému designu průhled-
ných čel, které umožňují dítěti neustálý 
kontakt s okolím, rodiči i personálem. Tato 
čela jsou dominantním designovým prvkem. 
Lůžko nabízí perfektní zázemí nejen dětem, 
ale také příjemné, ergonomické a funkční 
prostředí pro sestry a další členy ošetřujících 
týmů na dětských odděleních. 

Designová čela jsou odnímatelná 
a umožňují v případě potřeby přímý 
přístup k malému pacientovi. Stejně 
jako maximálně bezpečné teleskopické 
spustitelné postranice. Samozřejmostí 
lůžek LINET včetně dětských je elektrické 
polohování jak výškové, tak i pozic ložné 
plochy. Praktické detaily a příslušenství 
umožňují široké spektrum využití – od JIP 
po standardní nemocniční oddělení nebo 
na soukromých klinikách.

A jak dále vykouzlit úsměv na tvářích 
nemocných či zraněných dětí? Medvídek 
Tom je každou noc navštíví v jejich po-
kojích a je jim nablízku. „Byl to jen sen?“ 
ptají se děti ráno. A pak uvidí krásný čer-
vený balonek, který jim Tom u postýlky 
zanechal. To je příběh medvídka Toma.

Lůžko dostane pro kampaň nový potisk 
čel s medvídkem a balonkem. Připraveny 
jsou originální omalovánky, které vyprá-
vějí příběh medvídka a nemocných dětí. 
K dispozici jsou kvalitní pastelky s motivem 
kampaně, nafukovací balonky s medvídkem 
a samozřejmě také malí plyšoví medvídci. 

Jako maskot může sloužit velký medvěd 
Tom, kterého už mnozí mohli vidět na ně-
kolika výstavách a kongresech. 

Do programu Tom se může zapojit 
kaž dá nemocnice s dětským oddělením. 
Jeho cílem je zlepšit zkušenosti dětí s po-
bytem v nemocnici. Registrací vaší ne-
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Malé lásky jako přehlídka lůžek LINET
Jedním z televizních hitů loňského podzimu se stal seriál Malé lásky. 
Příběhy nastávajících rodičů, vypjaté okamžiky při porodu a radostné 
i složité chvíle s malým miminkem v náručí oslovily stovky tisíc diváků 
na TV Nova, který zkombinoval žánr reality show a dokument. Celý seriál 
byl natočen na porodním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, takže velký 
prostor kromě hlavních aktérů – rodičů a miminek – dostali i členové 
porodních týmů a lidé z oddělení šestinedělí. A svoji roli tady měla 
i lůžka LINET, kterými je toto moderní oddělení ve FN Plzeň kompletně 
vybavené. Porodní sekvence se odehrávaly na komfortním lůžku AVE, 
miminka bezpečně spinkala v postýlkách MiMi a maminky, nastávající či 
novopečené, měly maximum pohodlí na našich lůžkách a matracích.

Nově postavená Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemoc-
nice Plzeň na Lochotíně byla značkou LINET Group vybavena na konci 
roku 2016. Výrobky zahrnují lůžka na pokojích Terra a Beta, intenzivní 
lůžka Eleganza Smart, porodní postele AVE, novorozenecké postýlky 
MiMi, vše v kompletu s matracemi. Balík LINET Group je doplněn paci-
entskými stolky Classic a dalším příslušenstvím lůžek a matrací.

V současné době jsou na stránkách TV Nova k dispozici videa o ně-
kdejších novorozencích, z nichž se pomalu stávají batolata. A možná se 
již můžete těšit na pokračování nových příběhů Malých lásek.

Lůžko AVE

Postýlka MiMi

Plyšová hračka

mocnice získáte Tomův startovací balíček, 
který obsahuje plyšového medvídka Toma, 
červené balonky, omalovánky a kvalitní 
pastelky. Vážíme si náročné práce zdra-
votních sester. Registrací nám pomůžete 

zpříjemnit dětem návštěvu nemocnice, 
a navíc od nás získáte dárek.

Více o kampani se dozvíte na speciální 
webové stránce, kde se můžete registrovat 
online. Těšíme se, že společným úsilím se 

nám podaří vykouzlit více úsměvů na tvá-
řích malých pacientů!

WWW.LINET.COM/CS/TOM2

Tomův startovací balíček
Medvídek Tom je tady proto, aby vykouzlil úsměv na tvářích nemocných či 

zraněných dětí, pro které je pobyt v nemocnici stresující.

Roztomilý Tom v pruhovaném tričku je 
ideálním společníkem ke klidnému spánku 
či postavičkou vhodnou k dětským hrám. Omalovánky

Originální omalovánky s příběhem 
medvídka, který přichází potěšit malé 
pacienty do nemocnice.

Balonky Červené balonky s medvíd-
kem Tomem rozveselí každou 
dětskou tvář. Pastelky

S barevnou sadou značky Kooh-i-noor 
Hardtmuth si děti vymalují nejen med-
vídka Toma, ale zhmotní i další svoje 
fantazie.
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HLAVNÍ  TÉMA  | LATERÁLNÍ NÁKLON

jsou tím pádem nejen prostředkem ke zvý-
šení pracovní bezpečnosti. Mohou být 
významným faktorem, který přinese úlevu 
přetěžovaným ošetřovatelským profesím. 
Jedním z hlavních důvodů bolestí zad 
je častá manipulace s pacienty na lůžku. 
V případě pacientů o vysoké hmotnosti 
nebo pacientů dezorientovaných, po opera-
cích, psychicky labilních nebo připojených 
na přístroje je taková manipulace obzvláště 
fyzicky náročná. To platí také, pokud lůžko 
není vybaveno vhodnými funkcemi a prv-
ky pro nastavení polohy nebo opěrnými 
a záchytnými pomůckami, které umožňují 
pacientům alespoň částečně pomáhat 
sestrám. I ty jednodušší ošetřovatelské 
úkony, jako např. aplikace krytí ran nebo 

Zatímco elektricky polohovatelná lůžka jsou dnes v akutní 
i následné péči rozšířeným fenoménem, lůžka vybavená 
laterálním náklonem mají punc výjimečnosti. Můžeme 
konstatovat bohužel, protože jejich funkčnost je zaměřená 
na ulehčení každodenní práce sester a mnoha aktivit denní 
ošetřovatelské rutiny. 

Laterální náklon
Léčí a pomáhá sestrám

Zdravotnictví a ošetřovatelství patří 
podle statistik k nejnebezpečnějším 
povoláním. Kromě infekcí a stresu 

jsou pracovníci ve zdravotnictví a pečo-
vatelství ve velké míře postiženi porucha-
mi páteře a pohybového aparátu – trpí 
poraněním zad, blokací a deformací páteře, 
tedy dlouhodobými a obtížně léčitelnými 

nemocemi, často s trvalými následky. Z vý-
zkumů vyplývá, že tito pracovníci nejčastěji 
trpí bolestmi zad, které představují 65 % 
všech uváděných problémů.

PRÁCE SESTER? RIZIKOVÁ!
Vybavení a pomůcky, které sestrám je-

jich krásné, ale náročné povolání usnadní, 
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jejich výměna, se pak mohou stát fyzicky 
náročnou operací.

Jednou z technologií, které zásadně 
mění podmínky pro práci sester, je laterální 
náklon lůžek. Zatímco na standardním 
lůžku musí při převlékání nebo výměně 
lůžkovin asistovat dvě sestry, které přetočí 
pacienta na bok, přičemž jedna sestra jej 
stabilizuje a druhá převléká lůžko na volné 
straně. Během celé manipulace dochází 
k fyzicky náročným a neergonomickým si-
tuacím, které při dlouhodobém opakování 
vedou k trvalému poškození pohybového 
aparátu.

POHYB DO STRAN: PLYNULE A SNADNO
Naproti tomu na lůžku s laterálním 

náklonem, který spočívá v pohybu ložné 
plochy do stran, dochází k rotaci ložné 

Eleganza 5

Multicare

Latera Acute

Latera Thema 

pro pacienta pomohou zajistit speciální 
polštáře, bezpečnost jistí pevné a robustní 
postranice, jejichž konstrukce je připravena 
na vysokou zátěž.

Samostatnou kapitolou ve využití 
laterálního náklonu je podpora vertikali-
zace a mobilizace. V kombinaci s dalšími 
funkcemi lůžek LINET, jako je unikátní 
mobilizační madlo MobiLift® s integro-
vaným ovládáním výšky lůžka a ergono-
mickým madlem v postranici. Tím, že se 
ložná plocha naklání, pomáhá pacientovi 
při pohybu směrem z lůžka. Bylo změřeno, 
že se vynaložené fyzické úsilí pacienta při 
nácviku postavení na nohy sníží až o 50 %. 
Nemluvě o tom, jak tato vychytávka snižuje 
fyzický výkon sestry při této činnosti. Dal-
ším z častých využití laterálního náklonu 
je přesun imobilních pacientů z lůžka 

plochy +/− 15°. Tento řízený pohyb lůžka 
pacienta doslova přetočí sám z polohy 
na zádech do polohy na bok. Sestra pouze 
přidržuje pacienta a jistí ho. Empirickým 
měřením (LINET 2016, měření certifi-
kováno CASRI) bylo zjištěno, že laterální 
náklon snižuje vynaloženou námahu při 
výměně ložního prádla na lůžku v průměru 
o 30 %. Takové snadné polohování pacienta 
lze využít v širokém spektru dennodenních 
ošetřovatelských činností, jako je poloho-
vání u pacientů s dekubity, hygiena a péče 
o kůži, stlaní lůžka nebo ošetřování. Pro 
ergonomickou práci jsou k dispozici nožní 
pedály, díky nimž má sestra volné ruce 
a může se zcela věnovat pacientovi a ošet-
řovatelským činnostem. Podporu a pohodlí 

na stretcher či jiný transportní vozík. Tato 
procedura je hodnocená jako náročná 
a vyžaduje velký počet personálu. Použitím 
mírného laterálního náklonu lůžka, případ-
ně za podpory kluzké podložky si lze tuto 
činnost významně ulehčit. Velkým benefi-
tem je laterální náklon v prevenci dekubitů, 
protože polohování pacienta může perso-
nál dělat s menším úsilím častěji. 

Využití laterálního náklonu je univer-
zální jak v akutní, tak v dlouhodobé péči. 
LINET proto vyvinul několik typů lůžek 
s laterálním náklonem. Jsou to jednak lůž-
ka nejvyšší kategorie Multicare a Elegan-
za 5 pro intenzivní péči. K dispozici jsou 
i lůžka pro akutní a následnou péči Latera 
Acute a Latera Thema. 

15° doleva, 15° doprava, hotovo!
V roce 2013 bylo v USA hlášeno 35 000 případů poranění pohybového 

aparátu u nemocničního personálu.* Laterální náklon lůžka to změní!

Tradiční způsob otáčení pacienta 
může vést k poranění zad.

Laterální náklon pro ergonomicky 
správnou péči.

* blog.nurserecruiter.com, Bureau of Labor Statistics USA

Polohování

Stlaní lůžka

Převlékání lůžka

Hygiena pacienta

Lůžka 
s laterálním náklonem
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HLAVNÍ  TÉMA  | ELEGANZA 5

S inovativními funkcemi zaměřenými 
na záchranu života a péči o pacienta 
v kritickém stavu, nejvyšší mírou 

ergonomie a intuitivním ovládáním vytváří 
optimální pracovní a terapeutické prostředí 
nové generace. 

VY ZACHRAŇUJETE ŽIVOTY, ELEGANZA 5 
OPTIMÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Ergonomické, rychlé a spolehlivé jsou 

funkce pro záchranu lidských životů 
a podporující péči o pacienty v kritických 
stavech. V základní výbavě je CPR tlačítko, 
integrovaná RTG kazeta nebo volitelně 
i-Dive Power, motorizované kolečko pro 

Seznamte se 
s novou Eleganzou, Eleganzou 5

V náročných podmínkách intenzivní péče, kde jde o lidské životy, 
obstojí jen přístroje a zařízení, které jsou precizní, spolehlivé 
a poskytují maximální podporu ošetřujícímu týmu ve všech fázích 
pobytu pacienta na JIP. Právě pro tyto situace bylo vyvinuto 
nové lůžko Eleganza 5.

rychlý transport a manipulaci s lůžkem 
v omezeném prostoru. Klíčovou vlastností 
nového lůžka je laterální náklon +/− 15°. 
Ten je určený pro šetrnou a ergonomickou 
manipulaci s pacientem, snadný proces 
polohování a na podporu vertikalizace 
a mobilizace. 

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ LEVEL
Komplexní bezpečnostní koncepce 

lůžka umožňuje efektivně předcházet ne-
bezpečným a rizikovým pádům a fatálním 
úrazům, které s nimi souvisí. Základním 
kamenem bezpečnostního systému jsou 
postranice. Manipulace s nimi na lůžku 

Eleganza 5 je velice jednoduchá a ti-
chá. Sklápění není prostorově náročné, 
postranice se spustí podél lůžka a nikde 
nepřekáží. Jejich konstrukce splňuje přísné 
bezpečnostní standardy a minimalizuje 
rizika uvíznutí a dalšího zranění. Prevence 
pádu je posílená aplikací Multizone Bed 
Exit Alarm. Senzory integrované v ložné 
ploše monitorují polohu a pohybové 
aktivity pacienta na lůžku a signalizují 
riziko opuštění lůžka. Brzdy jsou vybaveny 
automatickým systémem i-Brake, který 
eliminuje nebezpečí plynoucí z nezabrzdě-
ného lůžka například při mobilizaci.

Časná mobilizace je jednou z rekon-
valescenčních strategií. Začíná pasivní 
mobilizací na lůžku a další vertikalizací. 
Nebezpečný imobilizační syndrom má 
negativní vliv na proces terapie a rekonva-
lescence. Proto má Eleganza 5 k dispozici 
sadu inovativních prvků, které podporují 
pacienty při bezpečném vstávání. Symbióza 
Mobi-Lift® madla, laterálního náklonu 
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podporuje laterální náklon. Díky němu je 
polohování pacientů zásadním způsobem 
jednodušší, vyžaduje méně fyzické námahy, 
a tudíž je možné ho provádět častěji.

KONEKTIVITA A KOMUNIKACE PRO 
BUDOUCNOST
Ačkoliv je oblast zdravotnictví poměrně 

konzervativní, v moderním ošetřovatelství 
se stále více uplatňují chytré technologie 
a výhody propojení jednotlivých zařízení 
a jejich vzájemná komunikace nebo spe-
ciální mobilní aplikace. Nejviditelnějším 
prvkem je iBoard, jediný komunikační uzel 
pro ovládání všech funkcí lůžka a zároveň 
integrované matrace.

Eleganza 5 patří mezi lůžka LINET, 
která disponují vlastní aplikací  BedMonitor 
a jsou napojena on-line na PC nebo 
na mobilní telefon. Aplikace vyhodnocuje 
pomocí integrovaných senzorů aktuální 
stav bezpečnostních prvků, například 
přítomnost pacienta na lůžku nebo polohu 
postranic. 

a ergonomického madla v postranici 
doslova vyveze a postaví pacienta na nohy 
a personál není vystaven namáhavým čin-
nostem, jako u jiných lůžek bez sofistiko-
vané mobilizační výbavy.

INOVACE PRO BOJ S DEKUBITY
Velkým tématem v intenzivní péči jsou 

dekubity. Na některých odděleních je jejich 
prevalence až 23 %, jejich léčba a prevence 
vzniku je proto klíčová. Eleganza 5 obsa-
huje stejně jako v případě mobilizace kom-
binaci vlastností a prvků zaměřenou na boj 
s dekubity. Lůžko je plně kompatibilní 
s integrovanou aktivní matrací  OptiCare 
a zároveň je architekturou otevřené pro 
nasazení jiných typů matrací podle indivi-
duálních potřeb konkrétních pacientů. Pre-
venci dekubitů i léčebné procesy podporuje 
konstrukční řešení Ergoframe, které elimi-
nuje třecí a tažné síly při polohování lůžka 
a zároveň rozšiřuje prostor v rizikové páne-
vní oblasti. Pravidelné polohování klíčové 
pro prevenci a léčbu dekubitů, výrazně 

Multicare
Unikátní automatická laterální 
terapie pro prevenci VAP.

Komplexní lůžka pro intenzivní 
péči včetně laterálního 
náklonu.

Individuálně optimalizovaná 
aktivní matrace.

Intenzivní lůžko 
s integrovanou RTG kazetou, 
váhami a mobilizačním 
systémem.

Antidekubitní matrace 
s terapeutickým efektem 
využívá princip nulového tlaku.

Integrovaná matrace 
Opticare

Eleganza 3XC

Multicare LE 
a Eleganza 5

funkcionalita

Aktivní systém 
Virtuoso

Kompletní řešení LINET pro intenzivní péči

WWW.LINET.CZ 
WWW.LEGANZA5.COM

Art of nursing

Art of turning
Inovativní laterální náklon s ply-
nulým pohybem sloupů pomáhá 
otáčet pacienta zlehka a s menším 
fyzickým úsilím.

Art of safety
Bezpečnost na druhou. Postranice 
a sofistikovaný komplex dalších 
bezpečnostních funkcí doplňuje 
chytrá aplikace BedMonitor.

Art of mobilization
Při vstávání z lůžka má pacient 
k dispozici 3 účinné pomůcky, 
které ho doslova postaví na nohy – 
laterální náklon, MobiLift® a mobili-
zační madlo v postranici.

Art of positioning
Multisekční řešení designu ložné 
plochy umožňuje neomezený kom-
fort pacienta a zvyšuje efektivitu 
ošetřovatelské péče.

Art of communication
Chytré technologie a inteligentní 
propojení lůžka přinášejí nový 
způsob komunikace, zvyšují 
bezpečnost pacientů a zefektivňují 
nemocniční procesy.
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REPORTÁŽ  | NEMOCNICE

Nemocnice Děčín je stejně jako čtyři 
další nemocnice v Ústeckém kraji 
(Masarykova nemocnice v Ústí nad 

Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice 
Most a Nemocnice Chomutov) součástí 
společnosti Krajská zdravotní, a. s. Ta dě-
čínská patří k menším nemocnicím, dalo 
by se říci, že je nemocnicí okresního typu 
a její spádová oblast zahrnuje 133 tisíc 
obyvatel. Pacientům slouží 12 zdravotních 
oddělení, z toho 9 lůžkových – Chirur-
gické, Interní, Dětské vč. Novorozenec-
kého, Gynekologicko-porodnické, ARO, 
Neurologické, Rehabilitační, ORL a Oční 
oddělení. Dále nemocnice provozuje lé-
kárnu, dopravu raněných a dobrovolnické 

centrum. Ročně se tady uskuteční přes 5 
000 operací, 12 tisíc hospitalizací a 187 
tisíc ambulantních ošetření.

Celková kapacita je 308 lůžek, z toho je 
27 lůžek JIP a ARO a 22 lůžek je vedených 
jako ošetřovatelská. „Pacienti na našich 
ošetřovatelských lůžkách jsou většinou 
přeložení z interního oddělení, akutní fáze 
je odléčená a během pobytu na ošetřovatel-
ských lůžkách má pacient i rodina možnost 
přizpůsobit se aktuální situaci a naplánovat 
a zrealizovat další životní kroky. Trendem 
je posilování následné péče. Naše nemocni-
ce je zatím ve stadiu plánování vybudování 
Léčebny dlouhodobě nemocných v rámci 
areálu nemocnice, která by pacientům po-

skytla kvalitní personál a odborné zázemí 
a návaznou péči,“ uvedla Danuše Tomáško-
vá, hlavní sestra Nemocnice Děčín.

Do Nemocnice Děčín jsme přijeli 
v době, kdy vrcholila rekonstrukce a revita-
lizace tzv. pavilonu Interna. Při naší návště-
vě oddělení v budově fungovala v režimu 
postupného stěhování a za velice ztížených 
podmínek. Vše se odehrálo za plného pro-
vozu. Nutné bylo důkladné rozplánování 
veškerých činností tak, aby nebyla omezena 
péče o pacienta. „Rekonstrukce postupova-
la po patrech, provoz byl zajištěný v nestan-
dardních podmínkách, ale personál dělal 
vše proto, aby pacienti pocítili probíhající 
akci co nejméně,“ přiblížila průběh naše 
průvodkyně Danuše. Výsledek ale stojí 
za to. Budova se otevřela pacientům na 
konci roku, má zateplenou a novotou zářící 
fasádu a revitalizované jsou také interiéry. 
Došlo zejména k výměně oken, podlahové 
krytiny na pokojích pro pacienty a topných 
těles. Co pavilon ještě čeká, je rekonstrukce 
posledního nákladního výtahu.

Součástí inovovaných interiérů jsou 
také lůžka značky LINET. Ta už v ne-
mocnici znají dlouho a panuje s nimi 
dlouhodobá spokojenost. „Lůžkový fond 
se nám daří neustále obnovovat a dopl-
ňovat i díky dotacím Ústeckého kraje,“ 
vysvětlila Danuše Tomášková. Pacienti 
mají k dispozici TOP model Multica-
re s laterálním náklonem, například 
na neurologické JIP, která má status iktové 
jednotky. Další intenzivní oddělení jsou 
vybavena lůžky Eleganza 3XC. Bezpečí 
pacientům a pomoc personálu přinášejí 
ale i další výrobky. Na chirurgii se při pře-
vozu pacientů i v kritickém stavu mohou 
týmy záchranářů spolehnout na stretcher 
Sprint. Pobyt dětí a jejich maminek při 
hospitalizaci zpříjemňuje krásné a funkční 
lůžko TOM 2. „Krajská zdravotní je pro 
nás jedním z klíčových zákazníků. Kromě 
jiných drobnějších zakázek s ní máme 
podepsané rámcové smlouvy (na 3 roky), 
které postupně plní a odebírá do všech 
nemocnic včetně Nemocnice Děčín. 
V praxi to znamená 500 standardních 
lůžek, Eleganza 1 s matracemi a příslušen-
stvím, 190 intenzivních a resuscitačních 
lůžek Multicare LE a Eleganza 3XC taktéž 
s matracemi a příslušenstvím,“ popsal 
fungující spolupráci Filip Těšitel, regionál-
ní obchodní manažer LINETu.

Nemocnice Děčín 
ve víru změn
Překrásná vyhlídka na okolní divokou krajinu a údolí 
Labe se návštěvníkovi Nemocnice Děčín jen tak neomrzí. 
Potěší i přátelský duch a přístup personálu. A samozřejmě 
modernizace nemocnice, jejíž historie začala před rokem 1900, 
přičemž většina dnes fungujících budov byla postavena 
v 2. polovině 20. století. Zatím poslední rekonstrukční akcí byla 
revitalizace dominantní budovy – pavilonu interních oborů.
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Rekonstrukcí budovy Interny změny 
v Děčínské nemocnici neskončily, dalo by 
se říct právě naopak. Právě tady se bude 
pokračovat přístavbou, kde bude umístěna 
magnetická rezonance a interní příjem. 
V další fázi je plánovaná výstavba zcela no-
vého pavilonu emergency, operačních sálů, 
jednotek intenzivní péče a centrální steri-
lizace. „Akcí, které jsme v areálu děčínské 
nemocnice naplánovali, je opravdu hodně. 
Revitalizace pavilonu ,I‘ byla v podstatě 
rázným vykročením k tomu, aby se plány 
postupně staly skutečností. Vše ale konec-

konců zapadá do koncepce dlouhodobého 
směřování Krajské zdravotní – k postupné 
modernizaci zdravotnických pracovišť 
ve všech pěti jejích nemocnicích,“ sdělil 
při prosincovém otevření Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Rozvoj Nemocnice Děčín ale nespočívá 
pouze v investičních akcích, budování 
a rekonstrukcích. Zajímavým projektem je 
velice úzká spolupráce s děčínskou Střední 
zdravotnickou školou, jejímž studentům 
nemocnice nabízí zajímavé stipendijní 
programy. 

ROZHOVOR 
Letní škola jako originální recept na nedostatek sester

O zajímavém programu pro studenty zdravotnických škol, který absolventy přitahuje k 
práci sestry, jsme hovořili s Danuší Tomáškovou, hlavní sestrou v Nemocnici Děčín.

Odkud se vzal nápad Letní školy a dalších aktivit pro studenty?
Pro nemocnici je děčínská Střední zdravotnická škola strategický zdroj 

kvalifikovaných sester – v dnešní 
terminologii zdravotnických asistentů 
(praktických sester). Bohužel mnoho 
studentek odchází mimo obor. Abychom 
zvrátili tento trend, nabízíme nejen praxi 
u nás v nemocnici, ale také možnost 
„brigády“, které mohou pozitivně ovlivnit 
jejich rozhodnutí, kde začít pracovat 
po maturitě. 

Zblízka poznají práci, o které se 
v lavicích učí. My jim dáváme důvěru, a pokud je to možné, mohou se učit přímo 
u lůžka. Děvčatům-studentkám umožňujeme praxi už po třetím ročníku (právně 
na základě dohody o provedení práce), během níž mohou vykonávat práci sanitářky.

Jak taková praxe probíhá?
My jí říkáme Letní škola a organizujeme ji během letních prázdnin už druhým rokem. 

Letos se nám přihlásilo 10 studentů. Musím říct, že přináší výhody oběma stranám. 
Studentky mají „brigádu“ v oboru a netráví čas v marketech za pokladnami. Naučí 
se při ní spoustu dovedností, především navázání vztahu s pacienty. Komunikace je 
velmi důležitá. v praxi a poznají různá oddělení. Největší zájem je tradičně o chirurgii, 
ale máme pozitivní hodnocení i například ze sálu nebo na gynekologii. Nám to přináší 
výhody nejen z dlouhodobého hlediska, že si podchycujeme budoucí kvalitní personál, 
který si vychováme, ale navíc je to opravdová pomoc pro sestry přímo na pracovištích, 
protože jim ubyde spousta práce.

Jak se Letní škola osvědčila?
Studenti hodnotí tuto praxi velmi pozitivně, už z loňského roku jsme zaznamenali 

ohlasy, že jim práce v „terénu“ přinesla hodně odborných znalostí a pomohla například 
při maturitě. Děvčata se k nám hlásí po maturitě do pracovního poměru či na další 
dohodu při navazujícím studiu.  Naše blízká spolupráce se školou tomu určitě 
napomohla.

Stretchery Sprint usnadňují transport 
děčínských pacientů.

Pavilon Interny se rekonstruoval 
za plného provozu.

JIP má k dispozici 
TOP lůžka Multicare.

Dětské oddělení je vybaveno 
moderními lůžky TOM 2.
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M oving & Handling se může naučit 
každý, kdo pracuje s pacientem 
na lůžku. Jde jen o to, správným 

způsobem provádět jednotlivé činnosti 
a zažít si tyto návyky v ošetřovatelské 
rutině. Kurzy Moving & Handling nyní 
dostupné i pro české sestry, zdravotnické 

Přetočit pacienta na bok nebo přesunout a přestlat 
lůžko s vynaložením nulové fyzické námahy? Pro někoho 
fantazie z říše snů, pro tým koučů LINETu sada správně 
prováděných jednoduchých úkonů, které zvládne prakticky 
každý. Mezinárodně se pro tyto praktické návyky pro práci 
s pacientem používá výraz Moving & Handling.

Workshopy Moving & Handling
Nový způsob ergonomického polohování nyní i v ČR

L INET  | TREND

V jednoduchosti je síla. Polohovací techniky 
se okamžitě zkoušejí v praxi.

Nácvik manipulace s lektorem.
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Co jsou to slide sheets neboli kluzké podložky?

Jednoduchá a praktická pomůcka je určena k polohování pacienta 
a je využívaná právě při technikách Moving & Handling. Podložka je 
vyrobena z kluzkého materiálu, který umožňuje velmi šetrnou manipulaci 
s pacientem. Při použití nevznikají třecí síly pod pacientem, které jsou 
hlavní příčinou dekubitů. Zároveň slide sheets pomáhají při prevenci 
vertebrogenních potíží, jelikož práce s pacientem je daleko snazší.

Podložka je určena pouze pro manipulaci, nesmí být používána jako ložní 
prádlo, tzn. aby na ní pacient neležel dlouhodobě. Je totiž vyrobena z ny-
lonu, takže ponecháním podložky pod pacientem by mohlo dojít k výraz-
nému zvýšení rizika vzniku dekubitů.

Podložky, které jsou k dispozici v mnoha rozměrech a tvarech podle 
individuálních potřeb pacientů a personálu na oddělení, je možné nyní 
jednoduchým způsobem zakoupit ve společnosti LINET.

PRO VÍCE INFORMACÍ VYUŽIJTE TEL. 312 576 400 
NEBO E-MAIL OBCHODCR@LINET.CZ.

asistenty, fyzioterapeuty, sanitáře a další 
personál, poskytuje je společnost LINET 
a jsou zaměřené na nové techniky práce 
s pacientem v oblasti ergonomie. „Jed-
noduchým způsobem se naučíte užitečná 
pravidla pro vyšší ergonomii při práci, 
která zcela zásadně snižují námahu, vyna-
ložení fyzických sil a jsou účinnou preven-
cí proti bolestem zad a úrazů. Pracujeme 
s konkrétními úkony denní ošetřovatelské 
rutiny a vše je založené na interaktivitě 
a praktickém tréninku,“ přiblížil náplň 
a průběh kurzů Zdeněk Grimm, ředitel 
LINETu pro obchod ČR a SK.

Kurzy pořádá LINET ve své centrá-
le ve Slaném, je možné je zorganizovat 
ve zcela identické kvalitě přímo na pra-
covišti – v nemocnici nebo domově pro 
seniory. Obsahem jsou základní a jedno-
duchá pravidla ergonomie práce, a dále 
konkrétní ošetřovatelské úkony, jako na-
příklad manipulace s polštářem, přetáčení 

Lenka Babková
fyzioterapeutka, 
FN Motol, Praha

Poprvé jsem se technikou ergo-
nomické manipulace s pacientem 
setkala loni v lednu při workshopu 
vedeném Koenem de Doncke-
rem v rámci programu Erasmus. 
S kolegy nás velmi zaujala včetně 
používání slide sheets (tzv. kluz-
kých podložek). Techniky, které 
jsme se naučili, jsme už zařadili 
do vstupního školení pro nové pra-
covníky. Další workshop s Koenem 
de Donckerem, tentokrát vyloženě 
určený pro naše fyzioterapeuty, 
ergoterapeuty, sanitáře i sestry, 
proběhl v červnu a vyvolal velice 
pozitivní ohlas. Workshop i samot-
nou techniku Moving & Handling 
hodnotím jako velice přínosné. 
Díky nacvičeným pohybům se 
snižuje fyzická námaha vynaložená 
na manipulaci s pacientem, navíc 
ji zvládne jeden člověk, aniž by 
musel volat na pomoc další kolegy. 
To je samozřejmě v situaci, kdy 
máme nedostatek sester, sanitářů 
i dalších profesí, velkou výhodou. 
Dokonce i pacienti vnímají nový 
způsob polohování jako šetrnější 
a komfortnější.

Jako každá změna, tak i tato 
vyžaduje čas a podporu hlavně 
našich staničních sester, aby 
techniku a používání slide sheets 
propagovaly a na svých jednot-
kách zaváděly.

pacienta, výměna ložního prádla, přesuny 
pacienta v lůžku, posazení pacienta, 
položení pacienta zpět do lůžka. Kurzy 
Moving & Handling jsou určené jak pro 
jednotlivce, tak pro skupiny účastníků. 
Časová dotace je 5 hodin.

Benefity 
Moving & Handling:

 Odstranění fyzické námahy

 Zdravější pracovní návyky

 Polohování bez pomoci 

dalšího člověka

 Komfort pro pacienta
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Praktický a zároveň designový doplněk 
do interiéru obsahuje dotykový LCD 
panel. Zařízení je vybavené přednasta-

venými aplikacemi, ale jeho obsah je možné 
zcela ušít na míru individuálním potřebám. 
Nejpoužívanější jsou aplikace pro trénink 
kognitivních funkcí a pro reminiscenční 
terapii. Využít je lze jak pro individuální, tak 
skupinovou terapii. Součásti senTable® jsou 
zábavné aplikace – různé hry, kvízy nebo 
statistiky umožňující trénink krátkodobé 
a dlouhodobé paměti. K dispozici jsou sa-
mozřejmě také běžné zpravodajské a infor-

senTable®

(nejen) pro seniory

mační aplikace určené především aktivním 
seniorům pro jejich orientaci ve společnosti. 
Důležitou stránkou senTable® je zajištění tzv. 
provozních aplikací, jako je objednání jídla, 
rezervace výletů, divadel, denní program 
zařízení, fotogalerie a další.

Možnosti provedení stolku senTable® 
jsou maximálně variabilní. LCD panel je 
možné integrovat do designových kusů ná-
bytku v různých dekorech, velmi praktická 
je varianta senTable® ve funkčním a pojízd-
ném serveru Solido. 

Senioři a online aplikace? Zdá se vám, že to nejde dohromady? 
senTable® vás přesvědčí, že opak je pravdou. Tento patentovaný 
interaktivní dotykový stůl je novinkou společnosti LINET a je 
určený právě seniorům pro jejich zábavu, ale i terapii. Hlavním 
účelem je aktivizace seniorů a rezidentů v pečovatelských 
zařízeních, ale má i další funkce ušité na míru domovům pro 
seniory, nemocnicím, stacionářům, terapeutickým a aktivizačním 
prostorům nebo pro čekárny v ambulancích.

Skvělý pomocník pro aktivizaci 
i pro volný čas.

senTable® je plně kompatibilní 
se serverem Solido.

Možnosti provedení senTable® 

jsou maximálně variabilní.

Hry, kvízy, statistiky, jež 
umožňují trénink krátkodobé 

a dlouhodobé paměti. 

L INET  | AKTUÁLNĚ
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Špičková matrace Air2Care je určená 
pro standardní oddělení v nemocnicích 
a pro klienty v domovech se zvláštním 
režimem a v domovech pro seniory. 
Technologicky je založená na alternujícím 
principu, to znamená, že kompresor stří-
davě přefukuje sousední vzduchové válce, 
takže pravidelně odlehčuje různé tělesné 
partie. Matrace je navíc navržená s velkým 
množstvím volitelných kombinací pro 
různé typy pacientů a klientů v různých 
cenových relacích.

Pasivní matrace PrimaCare 20 je určená 
pro maximální komfort a funkční kon-
strukce vrstev a prořezu usnadňuje cirkula-
ci vzduchu a distribuci tlaku.

Využijte aktuální limitované nabídky 
a zlepšete péči o své pacienty s pozitivními 
„vedlejšími“ účinky – vyšším bezpečím 
a maximálním komfortem. Nabídka platí 
pro všechny objednávky do 31. břez-
na 2018.

Napište nebo volejte, rádi vám poskyt-
neme veškeré další informace o matracích 
i akční nabídce!

Akční nabídka pro prevenci dekubitů

Aktivní matrace 
Air2Care s bonusem!
Sezonní nabídka společnosti LINET je zaměřená na podporu 
prevence dekubitů. Objednejte vysoce účinnou aktivní 
antidekubitní matraci Air2Care, a ke každé získáte zdarma 
pasivní matraci PrimaCare 20!

TEL.: 312 576 400
E-MAIL: OBCHODCR@LINET.CZ

K nákupu aktivní antidekubitní matrace Air2Care 20 
v hodnotě 26 500 Kč a získáte jako bonus pasivní 
matraci Prima Care 20 v hodnotě 4 500 Kč!

AKCE

AKCE

Air2Care Model 20
Má k dispozici digitální ovládací 
jednotku. Tato malá a tichá ovlá-
dací jednotka systému je vhodná 
pro použití v akutní i následné péči 
a rovněž v oblasti pečovatelství, 
tedy v domovech pro seniory či 
domovech se zvláštním režimem.

Ergonomický design ovládací 
jednotky se závěsným systémem 
usnadňuje manipulaci a nabízí 
flexibilitu pro použití s variabilními 
lůžky.

Ovládací jednotka integrovaná 
do kompresoru obsahuje několik 
režimů pro různé situace: alter-
nující tlaková terapie (APT), režim 
s konstantně nízkým tlakem (CLP) 
a režim s maximálním tlakem 
(MAX) s 30minutovým intervalem 
pro automatický návrat do před-
chozího terapeutického režimu.

Zvukové a vizuální alarmy 
upozorňují na ztrátu napájení, příliš 
nízký tlak v systému, chybu v al-
ternaci nebo nafukování matrace.
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REPORTÁŽ  | NEMOCVIČNA

Jak vznikl nápad vybudovat Nemocničnu 
a co je jejím cílem? 
Tato myšlenka nevznikla hned. Původní 

plán nemocnice byl pronájem takových 
prostor v Blansku, které by mohly v době 
plánované rozsáhlé rekonstrukce am-
bulantní části nemocniční rehabilitace 
sloužit jako dočasné prostory pro realizaci 
ambulantní rehabilitační péče tak, aby 
nebyl provoz rehabilitace na půl roku zcela 
zastaven. Prostory v bezprostředním cent-
ru Blanska, které jsme našli, byly naprosto 
dokonalé. Vedení nemocnice se proto roz-
hodlo, že původní myšlenku krátkodobého 
pronájmu změní na zcela novou koncepci 
prevence cerebrovaskulárního syndromu, 
který je bohužel syndromem dnešní doby. 
Lidé málo sportují, málo se hýbou. Sedí 

v práci zkroucení nad PC, a když přijdou 
domů, ani tam nemají kvalitní aktivní od-
počinek. Někteří chodí do posiloven nebo 
kroužků, kde je možné trošku se pohnout 
a vyventilovat pracovní stres. Každopádně 
koncentrované centrum s paletou aktivit 
„pro každého“, pro muže i ženy, děti, mla-
dé, střední věkovou skupinu, ale i seniory, 
místo, kde mimo fyzické aktivity dostanete 
i kvalitní a srozumitelné informace ke všem 
prováděným cvikům, kde je možné realizo-
vat cvičební metody, za kterými jste dosud 
museli jezdit do Brna, takové centrum 
v Blansku chybělo. 

Co tedy konkrétně Nemocvična nabízí?
Je to celá paleta služeb od rehabilitace 

pod vedením erudovaných fyzioterapeutů 

přes cvičení s profesionálními trenéry, 
se znalostí nejen cvičebních metod, ale 
hlavně fyziologie a anatomie lidského těla, 
až po nutriční poradenství nebo sestavení 
cvičebního plánu takzvaně na míru. 

Můžete uvést konkrétní cvičební metody, 
které trenéři používají?
Týdně realizujeme dvacet sálových lekcí 

a záběr je opravdu široký: tabata, core tré-
nink, cross trénink, kruhový trénink, power 
jóga, fit dance, kompenzační cvičení, dětské 
pohybovky, pilates. Během téměř ročního 
provozu jsme upravili rozvrh dle přání 
klientů, přibyly například lekce pro děti, 
cvičení pro těhotné, seniory a také lekce 
pro opravdové začátečníky. Nabízené lekce 
jsou moderní metody, které posilují nejen 
všechny hlavní svalové skupiny, ale také 
kardiovaskulární systém, zlepšují dýchání, 
vyrovnávají skoliotické držení těla, zvyšují 
fyzickou kondici, spalují kalorie a vedou 
ke krásné vypracované postavě. V neposled-
ní řadě jsou to všechno lekce, které zdraví 
nezatíží ani neohrozí, což je bohužel nešvar 
řady masově populárních lekcí.

Jak se na tomto projektu konkrétně podílí 
Nemocnice Blansko?
Všechny cvičební programy jsou vedené 

zaměstnanci blanenské nemocnice – zkuše-
nými trenéry s praxí, trenéry s potřebnými 
licencemi nebo akreditací a fyzioterapeuty, 
tedy lidmi, nad kterými Nemocnice Blan-
sko drží záštitu a záruku jejich kvality.

Jaký je o služby Nemocvičny zájem?
Po téměř roce vnímáme zájem o Ne-

mocvičnu jako opravdu nečekaně velký. 
I v průběhu letních prázdnin, kdy obvykle 
fitcentra a podobná zařízení své brány za-
vírají, jsme jeli v plném provozu. Kapacita 
lekce je 16 lidí a obvykle je vždy naplněna. 
Naším cílem není změnit ze dne na den 
celosvětový problém. Nechceme ani, aby 
k nám lidé chodili jen „pálit kalorie“. Naší 
cílovou skupinou jsou lidé, kteří si chtějí 
zlepšit svoji fyzičku, nezadýchat se při 
chůzi do schodů, zlepšit si držení těla, 
odstranit drobné zdravotní problémy. To 
je hlavní cíl. Najít si chuť k pravidelnému 
sportování, změnit životní styl.

WWW.NEMOCVICNA.CZ

Nemocvična 
dokáže změnit životní styl
Již téměř rok lidé z Blanska a okolí využívají Nemocvičnu – 
zařízení s ucelenou nabídkou pro zdravý životní styl. 
Pod dohledem odborníků zde klienti mohou nejen cvičit 
a posilovat svou tělesnou schránku, k dispozici jsou také 
maséři, fyzioterapeuti či nutriční specialisté. O tomto unikátním 
projektu jsme hovořili s Kateřinou Ostrou, mluvčí Nemocnice 
Blansko, která má projekt Nemocvična na starosti. 
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Trendy zima
Krátké šedivé dny, dlouhé nevlídné noci. Zima je období, kte-
ré většina z nás s radostí uvítá na horách nebo při ladovských 
zimních radovánkách při nadílce sněhu. Ale většinu z nás 
dvakrát netěší. Přečtěte si pár našich tipů, jak zimu přežít 
originálně a s co největší radostí.

Superpotravina: 
kysané zelí
Zdá se vám, že na kysaném zelí nemůže být nic super? Opak 
je pravdou. Kysané zelí je doslova napěchované vitaminy 
a probiotiky, takže je pro zimní období plné ucpaných nosů, 
kašlajících dětí i dospělých jako dělané. A nejen to. Pod-
le řady průzkumů je kysané zelí dobrou a zároveň levnou 
prevencí před vznikem rakoviny jater, plic či tlustého střeva. 
Během procesu kvašení v něm totiž vznikají takzvané izotio-
kyanáty, které mají silně protirakovinné účinky. Přitom není nic 
snadnějšího než si takovou „zásobárnu zdraví“ vyrobit doma. 
Nemusíte mít ani speciální keramický hrnec – zelák. 

Hygge: Severský návod 
pro (nejen) zimní pohodu
Stále populárnější severský fenomén se jmenuje hygge, čti 

hüke. Slovo je dánské a v království patří mezi nejpoužívanější 
vůbec. Podle některých autorů by se dalo parafrázovat jako 
naprostá absenci čehokoli nepříjemného a citově otravného 

v našem životě. Sami Dánové si hygge stav většinou spojují se 
společností lidí, které mají rádi, při společném jídle a konver-
zaci, ale hygge „umí“ přetvořit i poměrně nepříjemné situace. 

Jako když si k úklidu pustíte oblíbenou hudbu nebo po návra-
tu domu uvaříte teplý nápoj a zachumláte se do deky. 

Karavanem v zimě? 
Proč ne?

Svobodný styl cestování nabízí komfort, soukromí a těsný kon-
takt s přírodou. Díky rostoucí nabídce zimních kempů je možné 

si ho užít i nyní a zkombinovat lyžování či jiné zimní sporty. 
Zimní kempy najdete jak v tuzemsku, například v krkonošských 

lyžařských střediscích, ale vydat se můžete i do zahraničí – 
Rakousko, severní Itálie nebo i do vzdálenějších cílů. 

HYGGE

NÁŠ RECEPT
RECEPRT: 
DOMÁCÍ KYSANÉ ZELÍ
Zelí a také nádobu pečli-
vě omyjte a vysušte. Zelí 
nastrouhejte anebo nakrá-
jejte najemno do větší mísy 
a zasypte solí. Na kilogram 
zelí budete potřebovat 20 g 
soli – pozor, měla by to být 
kuchyňská sůl bez jódu! 
Nakrájené či nakrouhané zelí 
zasypejte drobně kmínem. 

Nechte zelí v míse dvě až tři 
hodiny odpočinout, aby pus-
tilo šťávu, poté zelí v dlaních 
zbavte vody, tedy důkladně 
vymačkejte, a postupně pě-
chujte do připravené nádoby. 
Dbejte na to, aby ve vrst-
vách zelí nezbyla vzduchová 
bublina. Pak už jen sklenici 
uzavřete víčkem anebo fólií, 
kterou upevníte provázkem či 
gumičkou. 

ZIMA

ZIMA | L IFESTYLE
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Nemocnice Písek 
vyhrála Eleganzu 5

Vítězem projektu Nemocnice ČR 2017, do něhož se zapojilo 155 českých 
nemocnic, se stala Nemocnice Písek. LINET jako tradiční sponzor hlavní ceny 
věnoval nejlepší nemocnici novinku letošního roku, lůžko Eleganza 5. 

„Naše nové lůžko Eleganza 5 má v sobě to nejlepší, co jsme v LINETu za více 
než 25 let existence vymysleli. Disponuje sloupovou jednotkou, laterálním náklo-
nem, praktickými a bezpečnými postranicemi, má integrované technologie, jako 
je Ergoframe nebo Mobilift®. Je to chytré lůžko, díky vlastní aplikaci BedMonitor 
sleduje bezpečnostní parametry lůžka a dokáže vyhodnotit například vytíženost 
lůžka, jeho lokalizaci a pohyb v nemocnici nebo aktuální servisní potřeby,“ při-
blížil Zdeněk Grimm, ředitel obchodu LINET pro ČR, při vyhlášení výsledků, jež 
se konala na konci loňského listopadu během konference Efektivní nemocnice 
konané v Praze.

Konferenci i celý hodnoticí projekt Nemocnice ČR pořádá nezisková organi-
zace HealthCare Institut, jejímž cílem je zvyšování bezpečnosti, kvality a efek-
tivity ve zdravotnictví v České republice. Nemocnice, které se zapojí, hodnotí 
prostřednictvím dotazníkového šetření mezi pacienty a zaměstnanci, odbornou 
metodikou je také zkoumáno finanční zdraví přihlášených zdravotnických 
zařízení.

WWW.ELEGANZA5.COM

REKORDNÍ ZÁVĚR ROKU

Loňský závěr roku přepsal výrobní historii 
LINETu. Díky obchodním úspěchům se po-
dařilo v listopadu vyrobit 5 700 lůžek, což 
je nejvyšší počet, který kdy LINET vyrobil 
za jeden měsíc. Z linek sjela především 
lůžka Eleganza 1, Eleganza 2 a stretcher 
Sprint, jež jsou určena pro exportní trhy.

Objem výroby v LINETu průběžně 
roste a díky strategickému rozvoji se daří 
na tento pozitivní trend pružně reagovat. 
Výrobní zázemí ve Slaném LINET rozšířil 
o závod LINET 5, který kompletně pokryje 
produkci bestselleru Eleganza 1. V nové 
hale LINET 5 je umístěn kompletní výrobní 
proces zahrnující lisovnu, svařovnu, lakovnu 
a montáž, takže tato jednotka může praco-
vat samostatně bez ohledu ostatní provozy. 
Nyní pracuje v režimu 2 směn, které pokrý-
vají aktuální kapacitní nároky.

Rozšíření výrobního provozu znamená 
nejen prostorovou expanzi, ale i zvýšené 
požadavky na zaměstnance a nábor no-
vých kvalifikovaných pracovníků. V součas-
né době má LINET 840 stálých zaměstnan-
ců a téměř 140 brigádníků a agenturních 
pracovníků.

WWW.LINET.CZ
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ZBYNĚK FROLÍK HOSTEM V TALKSHOW OPERATIV
Inspirativní hosté v zajímavém prostředí. Taková je 

netradiční talkshow, kterou pořádá časopis Forbes 
Česko ve spolupráci se společností Opero. Ta pro-
vozuje exkluzivní sdílený prostor pro práci, setkávání 
a společenské akce v centru Prahy. V zářijové talkshow 
vystoupil zakladatel společnosti LINET Zbyněk Frolík 
a moderátory i hosty v publiku zajímalo zejména, jak se 
dostal k oboru nemocničních lůžek, jak vypadaly začát-
ky jeho podnikání nebo v jaké posteli a na jaké matraci 
sám spí. v druhé polovině pořadu odpovídala herečka 
a choreografka Halka Třešňáková.

WWW.OPERO.CZ

LINET PŘEDAL PURPUROVÉ SRDCE
V rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí předal 

v listopadu generální ředitel LINETu Tomáš Kolář cenu Purpurové 
srdce MUDr. Anně Mydlilové za celoživotní přínos zejména v oblasti 
podpory kojení. Oslavy spojené s odbornou konferencí a setkáním 
rodičů předčasně narozených dětí každoročně pořádá spolek Ne-
doklubko. Ocenění Purpurové srdce je určené osobnostem z oboru 
neonatologie za rozvoj oboru. LINET se stal hlavním partnerem 
benefičního večera, jehož cílem je především poděkování lékařům 
a sestrám neonatologických oddělení z celé republiky za jejich 
špičkovou péči. „Neonatologie a péče o předčasně narozené pro 
mě neznamená pouze obor, v němž mezinárodně vynikáme. Je pro 
mě zároveň velmi osobní záležitostí. Nejen v rámci mojí rodiny, ale 
také v souvislosti s LINETem. Moje absolventská práce – vývoj no-
vého inkubátoru – mě na konci 90. let přivedla na konzultaci a praxi 
do LINETu. Jsem rád, že dnes jako světový lídr můžeme podpořit 
české neonatologické profesionály a přispět k dalšímu rozvoji 
péče,“ uvedl Tomáš Kolář, generální ředitel LINET Group.

Spolupráce LINETu se sdružením Nedoklubko pokračuje už dru-
hým rokem. Vrcholí vždy v závěru kalendářního roku, kdy na 17. lis-
topadu připadá Světový den předčasně narozených dětí.

TIP: ZAJDĚTE NA ZATMĚNÍ
Zatmění je název nového představení, které 

v září uvedlo pražské divadlo Broadway a LINET 
ho finančně podpořil. Divadlo o tom, jak Alzheime-
rova choroba ovlivní život stárnoucích manželů, je 
dramatizací knihy Vyhasínání Mozku Martina Kleina 
od J. Bernlefa, která vyšla i v češtině a stala se 
jednou z nejpopulárnějších knih 20. století. „Roz-
hodli jsme se divadlo podpořit hlavně kvůli jeho te-
matice, o Alzheimerově nemoci se toho poměrně 
hodně ví, ale málokdo si umí představit, jak reálně 
ovlivňuje životy samotných nemocných i jejich blíz-
kých. Zažít na divadle příběh o vážné nemoci, kte-
rý dokáže být vtipný, dojemný, ale i poučný, nám 
přišlo jako ideální příležitost, jak tuto problematiku 
dostat lidem pod kůži,“ vysvětlil Mirek Bouška, 
regionální obchodní manažer LINETu.



Inovace s dotykem lidskosti
Nové lůžko Eleganza 5 s aktivní matrací je tady, aby změnilo náročnou práci 
zdravotníků. Povolání sestry může být krásné a bezpečné.

Members of LINET Group

www.eleganza5.com

Během jedné směny 
zvedne sestra celkem až

1,8 tuny!


