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Lůžka pro Motol 
Cesta lůžka z linky až do nemocnice

Michalovce mají nejmodernější nemocnici 
ve střední Evropě
Jak se osvědčila lůžka LINET po půlročním provozu?

Zámek Žampach ukrývá klenot 
Už od konce 60. let minulého století zde poskytují sociální 
služby potřebným lidem.

ZDRAVOTNICTVÍ
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V březnu se nám podařilo zlomit rekord 
a vyexpedovat 7 000 lůžek během 
jediného měsíce. Co se týče destinací, 

zakázky jsme dostali prakticky ve všech svě-
tových regionech, kde působíme. Dodávali 
jsme do Velké Británie, Rumunska nebo 
Indonésie. A dařilo se nám i v domovském 
Česku, kde nám bylo ctí dodat lůžka do FN 
Motol, která stála na samém počátku fun-
gování naší společnosti. Je to pro nás nejen 
trocha nostalgie, ale především ujištění, že 
jdeme správným směrem. 

Lůžko už dávno není jen místo pro ulože-
ní pacienta. Dnešní lůžka mají sofistikované 
vlastnosti, které podporují léčbu i rekonva-
lescenci. Mají funkce, které zásadně ulehčují 
práci zdravotnickému personálu. Automatic-
kou součástí je antidekubitní matrace a celá 

Editorial
Inspirace všude kolem nás

První půlka letošního roku, zejména jarní měsíce, 
byla opravdu hektická. Naše lůžka jsme expedovali 
od Austrálie až po Kanadu. Dařilo se nám na veletrhu 
v Dubaji a o LINETu se dokonce psalo v The New York 
Times. Přesto naší srdeční záležitostí a velkou inspirací 
zůstává Česká republika. 

řada příslušenství a vybavení. Lůžka komu-
nikují s personálem, hlídají bezpečnostní 
funkce a vysílají signály třeba i do smartpho-
nu. Lůžko dokáže detekovat pohyb pacienta, 
umí vážit i rentgenovat. S lůžkem putují ruku 
v ruce služby, servis, školení… 

A v neposlední řadě vytváří lůžko příjem-
nější prostředí. Když se podíváte například 
na naše dětské lůžko TOM 2, ani byste 
neřekli, že je určeno i na jednotky intenzivní 
péče. Z průhledných postranic se usmívá 
medvídek s balónkem, aby se děti cítily 
v nemocnici lépe.

Velkou inspirací jsou pak pro nás čeští 
zákazníci ze sociální oblasti, kde je vý-
voj a posun taky velmi patrný, od ústupu 
od ústavní péče až po budování chráněných 
bytů. Na vlastní kůži to pocítíte například 
v Domově pod hradem Žampach, který 
jsme navštívili a o němž si můžete přečíst 
na těchto stránkách.

Inspiraci snad naleznete i v dalších našich 
tématech v Komfortu.

Přeji krásné léto

Tomáš Kolář, LINET

BÝT 

PŘEDMĚTEM 

TOUHY, NIKOLI 

POUHÉ VOLBY

V příjemné atmosféře převzal ředitel Nemocnice Písek 
MUDr. Jiří Holan společně s personálem oddělení ARO nové 
intenzivní lůžko Eleganza 5, které tým nemocnice získal díky 
prvenství v projektu Nemocnice ČR 2017. Lůžko pro vítěze  
12. ročníku věnoval LINET, tradiční sponzor hlavní ceny.
Eleganza 5 bude sloužit v písecké nemocnici na ARO, kde sklidi-
la od prvního okamžiku velký zájem a nadšení. Kromě laterálního 
náklonu, který je pro oddělení novinkou, je vítaná hlavně funkce 
integrovaných vah, potřebných pro dialyzované pacienty.

Nová Eleganza 5 je na svém místě 



LÉTO 2018 | KOMFORT 3

Obsah
   Více čtěte uvnitř časopisu

LINET  
na Slovensku prodává Artspect  11
Dovolte, abychom vám krátkou anketou představili tým, který 
se o klienty na Slovensku stará.

Nejmodernější  
všeobecná nemocnice v Evropě je 
v Michalovcích 12
Jak se osvědčila lůžka LINET po půlročním provozu?

Skrytý klenot  
ukrývá zámeček Žampach 8
Snažíme se jít cestou transformace, tzn. útlum pobytových 
služeb ve prospěch terénních, nicméně cítíme, že tu stále 
je a bude skupina klientů s vyšším stupněm postižení, kteří 
potřebují intenzivnější péči.

Cesta lůžka 
Z LINETu na pomoc sestrám a pacientům 4
Jak dlouho trvá, než se lůžko dostane z výrobní linky až 
na pokoj v nemocnici? Co vše to obnáší?

Populace stárne.  
Jak jsme připraveni? 14
Zajímavé odpovědi nám nabízí PhDr. Erika Sučanská, 
ředitelka domova sociálních služeb Dominik n.o. ve Velké 
Lehotě. 

Smart lůžka 
na technologickém kongresu 16
Lůžka LINET se stala součástí Internet of Medical Things 
(IoMT), jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů smart 
technologií v současné době.

Britský velvyslanec 
překvapil češtinou

Nedávno zavítal do LINETu 
nový britský velvyslanec 
v České republice. Pan Nick 
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Když v konečné fázi technologicky 
náročného procesu pomyslně „sjede“ 
z montážní linky v Želevčicích 

u Slaného kvalitní, testované, bezpečné 
a funkční lůžko, nastupuje fáze balení. 
Přesně na míru navržený obalový mate-
riál dokonale chrání všechny části před 
poškozením během manipulace v rámci 
nakládky a transportu.

Během letošního jara většina kamionů 
a náklaďáků s lůžky operujících v České 
republice zamířila z LINETu do Prahy, 
do Fakultní nemocnice Motol. Tam se totiž 

Cesta lůžka 
Z LINETu na pomoc sestrám a pacientům

Co se děje s lůžkem od okamžiku, kdy sjede z montážní linky, do doby, než na něj ulehne první 
pacient? Zjišťovali jsme ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Tady během celého jara probíhala 
instalace jedné z největších obměn lůžek v historii nemocnice.

odehrála jedna z největších obměn lůžko-
vého fondu v historii nemocnice. V jejím 
rámci nemocnice objednala z LINETu cel-
kem 423 nových lůžek různých parametrů 
– od TOP resuscitačního lůžka Multicare 
po standardní lůžka na akutní oddělení 
Eleganza 1.

Navštívili jsme nemocnici během 
jednoho z mnoha instalačních dnů, kdy 
do Motola nastoupila do služby lůžka 
Eleganza 1 a Eleganza 2 určená na oddělení 
ortopedie, ORL a také kardiovaskulární 
chirurgie. „Výměna lůžek bude probí-

hat za plného provozu. Oddělení jsou 
plně kapacitně obsazená, to znamená, že 
pacienti budou ze starých lůžek překládáni 
na nově přivezená lůžka,“ uvedla na úvod 
Renata Richterová z oddělení zdravotnické 
techniky FN Motol.

ZAČÍNÁME NA RAMPĚ
Každá taková naplánovaná vlna instalace 

začíná návozem hned ráno. K nákladní 
rampě v přízemí nemocnice přijíždějí 
kamiony a nákladní vozy, z nichž „Li-
neťáci“ vykládají a vozí lůžka do přilehlého 



LÉTO 2018 | KOMFORT 5

Místo určení. Vše je připraveno Sanitářka dolaďuje poslední detaily Nová Eleganza 1 je ready. Bude sloužit 
pacientům i sestrám

Stará lůžka dosloužila, budou nabídnuta v aukci 
a vyřazena

Servisní technik zaškolí personál, vysvětlí všechny 
funkce a odpoví na dotazy

Povlečené a připravené lůžko už očekává nový 
pacient

Zevrubná kontrola a evidence výrobních čísel ze 
strany motolských techniků

I díky 5. kolečku zvládá lůžko cestu podzemním 
labyrintem bez problémů

Nové lůžko projíždí branou „svého“ oddělení. Díky 
barevnému konceptu se snadno pozná, kam patří

Servisní tým přiváží lůžka v ochranných obalech Následuje rozbalení a vyzkoušení funkčnosti Kromě lůžka je na místě i veškeré příslušenství – 
matrace, hrazda, triangl a vše ostatní
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prostoru už v podzemí nemocnice. Tady je 
očekává tým pěti nemocničních techniků, 
biomedicínských inženýrů, kteří je budou 
oficiálně přebírat a odvážet už na kon-
krétní oddělení. Ve vnitřní hale v těsné 
blízkosti nákladních ramp je každé lůžko 
zbavené ochranného obalu pro transport, 
zkompletováno a zapojeno do elektriky. 
Technici z Motola zkontrolují funkčnost 
a zaevidují výrobní čísla. Po zevrubné 
kontrole a vyplnění protokolu se technik 
s lůžkem rozjíždí podzemním labyrintem 
směrem na místo určení. 

S 5. KOLEČKEM PODZEMNÍM 
LABYRINTEM
Dlouhé chodby, zatáčky i všudypří-

tomné pověstné motolské robotické 
vozíky prověřují hned na startu jízdní 
vlastnosti lůžek, které jsou vybaveny 
5. kolečkem na podvozku, umožňující 
i slalom mezi malými roboty. Pak už 
stačí s lůžkem jen snadno vmanévrovat 
do výtahu a nechat se dovézt na správné 
podlaží. 

Na oddělení už jsou sestry a sanitářky 
na nové lůžko nachystané a těší se na něj. 
Staré lůžko odváží technik zpět do sute-
rénu. Většinou se jedná o tzv. motolské 
postele – Harmonie, které v 90. letech 
navrhnul zakladatel LINETu Zbyněk 
Frolík na základě specifického zadání. 

Konstrukčně musely být totiž uzpůso-
beny na převoz na robotických vozících, 
zejména pro transport do centrálních 
myček. Kruh, chcete-li životní cyklus, se 
tak symbolicky a dokonale uzavírá.

KUS ZA KUS
Také vás ale napadne otázka, co se stane 

se starými lůžky? Podle Nely Benešové, 
jedné z členek motolského týmu tech-
niků, jsou nabídnuta do aukce a případně 
prodána. Pokud už o ně není zájem, jsou 
vyřazena a zlikvidována.

Zato nová lůžka jsou na oddělení 
okamžitě obklopena sanitářkami, které 
lůžko připravují na jejich nasazení do os-
trého provozu. Lůžko omyjí, povléknou 
a odvezou na příslušný pokoj. „Máme 
plno, lůžka okamžitě obsadíme našimi 
pacienty,“ říká staniční sestra na oddělení 
Ortopedie 1.

JAK NA TO?
V okamžiku, kdy je na oddělení plný 

počet nových lůžek, přichází čas oficiál-
ního předání, jehož součástí je i školení 
a nácvik manipulace s lůžky. Technik 
z LINETu, který předávku řídí, popíše 
týmům na každém oddělení lůžko, ukáže 
funkce a odpoví na všechny dotazy sester 
i dalšího personálu. Většinou už sestry 
lůžko od LINETu mají a znají, takže se 
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spíš dotazují na praktické detaily než 
na základní funkčnost.  A co jim připadá 
na nových lůžkách opravdu výjimečné? 
Podle získaných ohlasů je to zejména 
pacientský ovladač, ¾ sklopné postranice, 
celková subtilnost a praktičnost lůžka. 
Ceněnou vlastností je i barevný koncept. 
Každé oddělení má přidělenu svoji barvu.  
Což je velmi praktické, jednak je celé 
oddělení vyladěné do jednoho barevného 
odstínu, ale i při převozech pacientů je 
lůžko snadno identifikovatelné a nedo-
chází k nechtěným záměnám.

TADY PÉČE TEPRVE ZAČÍNÁ
Ačkoliv by se mohlo zdát, že předáním 

lůžka nemocnici pro LINET vlastně celá 
záležitost končí, opak je pravdou. Péče 
přechází do gesce servisního oddělení, 
které poskytuje záruční i pozáruční 
opravy, ad hoc opravy či případně 
smluvně zajištěné výhodné servisní kon-
trakty.

Fakultní nemocnici Motol má regio-
nálně na starosti jeden z nejzkušenějších 
„servismanů“ – Pavel Hora, matador 
v LINETu a skutečný odborník. Servis 
LINETu je i díky němu velice kvalitní, 
nejenom co se týče dodávek náhradních 
dílů, ale i sdílení zkušeností a poskytnutí 
veškerých informací pro správné použí-
vání lůžek.
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Lůžka a další vybavení putují z LINETu 
do Motola průběžně. Letos na jaře 
ovšem došlo k významné obměně 

lůžkového fondu, který v Motole předsta-
vuje 2 200 lůžek. Celkem se do FN Motol 
z LINETu nastěhovalo 423 nových lůžek 
v nejrůznějších modelových řadách: od lů-
žek pro intenzivní péči Multicare a Elegan-
za 3XC až po univerzální lůžka Eleganza 
1, Eleganza 2 a Eleganza Smart. Všechna 
lůžka jsou samozřejmě vybavena antideku-
bitními matracemi a příslušenstvím.

„Takové zakázky s dodávkou stovek lů-
žek do jedné nemocnice jsou pro nás velmi 
významné a zároveň náročné. Vzhledem 

Multicare
Lůžko pro intenzivní péči

Eleganza 1
Univerzální lůžko

Dalo by se říct  
srdeční záležitost
A to mezi evropskou jedničkou ve výrobě lůžek a největším 
zdravotnickým zařízením v České republice. Fakultní nemocnice 
Motol patří od samého počátku existence firmy LINET k jejím 
nejvýznamnějším zákazníkům. Aktuální dodávka více než čtyř 
stovek lůžek do motolské nemocnice je toho důkazem.

k velkému množství se lůžka dodávala prů-
běžně od poloviny března do konce května, 
a to přibližně po 30 kusech týdně, aby 
instalace na místě proběhla hladce a příliš 
nenarušila chod jednotlivých oddělení,“ 
uvedl Filip Těšitel, regionální obchodní 
manažer LINETu.

Kvalitní lůžka a vybavení jsou důležitá 
jak pro pacienty, kterých v Motole ročně 
na lůžku ošetří přes 79 tisíc, ale také pro 
zdravotnický personál. Ergonomie, snadné 
ovládání, jednoduchá manipulace a trans-
port – to vše by mělo usnadňovat práci 
a snižovat fyzickou námahu zdravotníků. 

Vzájemná spolupráce mezi společ-

Zpětná vazba od těch, kterým mají 
lůžka pomáhat, je pro LINET nesmírně 
důležitá. Proto jsme se zeptali Ing. Hany 
Pilné, která měla jako projektový manažer 
oddělení zdravotnické techniky FN Motol 
celou dodávku na starosti, na reakci ses-
ter i pacientů.

Jak náročná byla obměna lůžek, co 
konkrétně znamenala pro jednotlivá 
oddělení?
Nejnáročnější byla fáze příprav. Na jed-

notlivých klinikách bylo nutné vyspecifiko-
vat s každým oddělením individuálně jejich 
požadavky. Jednalo se především o výběr 
typu lůžka, a to včetně postranic, barev-
ného provedení a dalšího příslušenství.

Samotná obměna musela být potom 
rozdělena na několik fází. Lůžka byla 

ností LINET a FN Motol probíhá nejen 
na obchodní úrovni, ale také v oblasti 
vývoje výrobků nebo vzdělávání. „Trvá již 
od vzniku naší společnosti a po celou tu 
dobu Motol patří mezi naše nejvýznam-
nější zákazníky, a to nejen v rámci České 
republiky, ale v celosvětovém měřítku,“ 
doplnil Filip Těšitel.  

dodávána vždy po 30 kusech týdně. 
I když samotná výměna lůžek na konkrét-
ních odděleních byla náročná z hlediska 
přesunu pacientů z lůžka na lůžko, vše 
se nám podařilo dobře zkoordinovat 
a personál i pacienti to zvládli na jedničku. 
Chod jednotlivých oddělení nemusel být 
nijak omezen.

Jak se personálu s lůžky pracuje? Která 
vlastnost jim nejvíce pomáhá? 
Personál nejlépe hodnotí samot-

nou manipulaci s lůžkem. S původními 
lůžky se již nejezdilo snadno, měla 
těžké přídavné postranice a byla pouze 
mechanicky polohovatelná. Oproti tomu 
nová lůžka jsou elektricky polohovatelná, 
disponují 5. kolečkem, které personálu 
usnadňuje jízdu po dlouhých chodbách, 

vjezd do výtahů či samotné otáčení lůžka 
bez vynaložení velké fyzické síly. Kladné 
odezvy jsou i na manipulaci s postrani-
cemi, i když si na zacházení s nimi museli 
zaměstnanci oddělení nejdříve zvyknout, 
ale manipulace je snazší, lehčí, fyzicky 
nenáročná. 

Máte ohlas na lůžka třeba i od pacientů?
Od pacientů jsme slyšeli první kladné 

ohlasy již při výměně lůžek přímo na od-
dělení. Součástí dodávky byly i nové 
matrace, které určitě zvýšily jejich komfort. 
Pacient si navíc může lůžko napolohovat 
sám bez asistence sestry, což u mecha-
nických postelí nebylo úplně možné. Nyní 
nám i výrazně vzrostla celková úroveň vy-
bavenosti jednotlivých lůžkových oddělení.

Lůžka si chválí zaměstnanci i pacienti
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REPORTÁŽ  | DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH

Příběh Domova pod hradem Žampach 
kopíruje osudy podobných zařízení 
v Československu v druhé polovině 

20. století: na počátku byl zkonfiskovaný 
šlechtický zámeček, do něhož se přišly 
řádové sestry starat o potřebné, v našem 
případě o seniory a opuštěné lidi. Postu-
pem času se díky politickým tlakům tato 
charitativní komunita transformovala 
do socialistického ústavu pro mentálně 
postižené, poplatného tehdejším možnos-
tem a zvyklostem. Život se tady odehrával 
v pomalu chátrajícím a zcela nevyhovují-
cím objektu, spalo se v pokojích s dvouci-
ferným počtem obyvatel, všudypřítomný 
nedostatek snad všeho materiálního šel 
ruku v ruce s nedostatkem personálu. 

PROMĚNA PRO ŽIVOT
Když přijedete do Žampachu dnes, ne-

budete věřit, že to kdy byla realita součas-
ného Domova pod hradem. Tedy zařízení 
poskytujícího v tom nejlepším slova smyslu 
moderní sociální služby zcela odpovídající 
současným trendům transformace sociál-
ních služeb. To vše v citlivě zrekonstruova-
ném zámku Žampach, kde můžete navštívit 
nejen venkovní arboretum a park s domá-
cími zvířaty, ale také kavárnu, turistické 
centrum i zajímavou expozici o historii 
zámku přímo v objektu. „Naším plánem 
je vybudovat také možnost ubytování pro 
turisty, kterých je zejména v cyklistické 
sezóně poměrně dost,“ říká ředitel domova 
Luděk Grätz. „Zámek se totiž nachází pří-
mo na trase oblíbené cyklostezky,“ dodává.

Ale zpátky od nabídky pro turisty 
k tomu hlavnímu – k poslání domova. 
V současné době domov poskytuje 3 druhy 
pobytových sociálních služeb a dále terénní 

i ambulantní službu, a to celkem 130 klien-
tům už od věku 3 let. Stěžejní je aktuálně 
služba domov pro osoby se zdravotním po-
stižením, přičemž ale průběžně rostou po-
čty domácností v pobytové službě chráněné 
bydlení. Celkově se jedná o 10 domácností 
v běžném prostředí okolních měst a obcí. 
Letos bude zahájena výstavba dalších 
dvojdomů pro 4 domácnosti ve městě 
Letohrad, kde bude tato autonomní služba 
s vlastním vedením v budoucnu sídlit.

NA MÍRU
„Probíhající změny u nás naplňují 

transformační strategií našeho zřizovatele 
u příspěvkových organizací Pardubického 
kraje. Zvyšuje se tak počet našich obyva-
tel, kteří mají možnost žít v domácnos-
tech, v bytech nebo domcích v okolních 
městech a obcích, v běžném společenském 
prostředí. Nicméně jsme si vědomi, že 
tu je a bude i skupina klientů s těžkým 
stupněm postižení a v seniorském věku, 
pro které je potřeba zachovat jistou ka-
pacitu kvalitních pobytových služeb zde 
na Žampachu,“ vysvětluje Luděk Grätz. 
To dokazuje i nové speciální oddělení pro 
děti a mladé dospělé s náročným chová-
ním, zejména s poruchami autistického 
spektra. Bylo otevřené v listopadu loňské-
ho roku a kapacita 6 míst byla okamžitě 
naplněna. Péče o děti je od ostatních 
služeb oddělená, má úplně jiný rytmus 
a personál poskytuje prakticky individuál-
ní péči v poměru 1:1, která v součinnosti 
s různými metodami prevence minima-
lizuje ataky a projevy agrese. Tito klienti 
jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích 
v části areálu zvané Na Výsluní. Nábyt-
kové vybavení tohoto pavilonu zajistila 
na klíč společnost LINET. 

UMĚNÍ A TERAPIE
Prohlídku domova ředitel Luděk Grätz 

ale začíná v zámecké kapli umístěné v le-
vém křídle malebného objektu. Tato část 
je veřejně přístupná a pro návštěvníky je 
tady k vidění poutavá expozice zaměřená 
na historii zámku a Žampachu. Plynule 
přecházíme do prvního z pěti ubytovacích 
oddělení s civilními názvy, jako například 
„Podkroví“. Právě pod střechou je umístěné 
ergoterapeutické centrum a také relaxač-
ně terapeutická místnost Snoezelen. Svůj 
ateliér tady má i Tomáš Rybička, umělec 

Skrytý klenot ukrývá 
zámeček Žampach
Mírně zvlněná divoká krajina lesů, rázovitých vesnic i výhledů 
na blízké Orlické hory je malebnou kulisou pro nesmírně 
zajímavé a inspirativní místo – zámeček Žampach, v němž 
se od konce 60. let minulého století poskytují sociální služby 
potřebným lidem, zpočátku hlavně seniorům, nyní i mentálně 
nebo kombinovaně handicapovaným mužům, ženám i dětem.
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malující štětcem upevněným na konstrukci 
na hlavě. Se svojí arteterapeutkou tvoří 
sehraný tým, nad jehož „výsledky“ vám 
doslova spadne čelist. Impresivní malby 
různých témat, od krajinek po koncep-
ční malby, jsou prakticky dokonalé. Stojí 
za nimi tvrdá a vlastně pomalá práce, a jak 
říká ergoterapeutka, každý tah štětcem je 
velice náročným úkonem. 

Na třech odděleních – U Patrika, 
Východní a Javorka – panuje režim se zvý-
šenou individuální péčí. Oddělení Habry 
umístěné v prvním patře, má díky lávce 

vlastní bezbariérový přístup do parku. 
Mimo zámecký areál, ale v bezprostřední 
blízkosti, se nacházejí čtyři domy určené 
pro chráněné, samostatné bydlení klientů. 
Pro obyvatele je k dispozici jedna pečova-
telka, která chodí podpořit jejich činnosti. 
Vše si klienti obstarávají sami, úklid, 
přípravu dodaných jídel a další běžné čin-
nosti nezbytné pro život. „Někteří z nich 
dojíždějí do práce. Ti, kteří práci nemají, 
se účastní našeho programu,“ vysvětluje 
Luděk Grätz. V Domově ve stráni jsou 
také dílny určené pro terapii, ale i pro vý-

ROZHOVOR 
Jdeme cestou postupné změny

Pestrému životu v Domově pod hradem 
„velí“ klidně, ale s pevným cílem Luděk 
Grätz. V domově působí už 30 let. Zeptali 
jsme se ho na současné změny a život 
v domově.

Jaký je váš přístup ke klientům?
Jdeme cestou postupného procesu 

transformace a vše plánujeme citlivě tak, 
abychom co možná nejvíce předcházeli 
nezdarům a komplikacím. Chráněné 

bydlení jsme nabídli klientům, o nichž jsme věděli, že na to tzv. mají. Snažíme se jim 
zajistit práci, a když ji nemají, připravíme pro ně program v domově. Usilujeme o to, 
aby naši uživatelé trávili den blízký režimu dne každého člověka. Součástí dne jsou 
tedy nejprve povinnosti, ať už je to školní docházka či pracovní činnosti. V průběhu 
odpoledne a o víkendech se klienti věnují činnostem zájmovým. Je to ale skutečně 
individuální, záleží na individuálních schopnostech a také motivaci takto fungovat.

Zmínil jste zájmové činnosti. Co všechno nabízíte?
V oblasti aktivizačních činností uživatelů služeb využíváme především širokých 

možností, které nám poskytuje náš areál zde na Žampachu. Vytvořili jsme zde 
mimořádně dobré zázemí např. pro pracovní činnosti a pracovní terapii. Máme tady 
dílny s různým výrobním zaměřením – zahradnictví, chov koní a dalších domácích 
zvířat. Naši klienti mají možnost se v průběhu roku zapojit do desítek různých akcí, 
které pořádáme nebo spolupořádáme, včetně mnoha pobytových a sportovních akcí. 
Jde například o akce Přes tři hrady, Letní hudební festival pod hradem Žampach (letos 
již 15. ročník), zámeckou slavnost, vánoční koncerty nebo jarmark.

Jaké aktivity mají klienti nejraději?
Na toto bychom se museli zeptat našich uživatelů služeb. Jak jsem řekl, naše 

klientela a služby jsou velmi různorodé. Chceme, aby naši klienti ve školním věku 
nejraději chodili do školy a po škole trávili čas jako děti, tedy hrou s ostatními dětmi. 
Věřím, že naši dospělí rádi navštěvují naše centra pro pracovní aktivity, které si zvolili, 
anebo chodí do zaměstnání, pokud mají možnost. Oblíbený je například hudební 
soubor Barbušáci, kde obyvatelé domova tráví svůj čas ať již na zkouškách souboru, 
nebo na vystoupeních mimo domov. 

Ukázka výrobků

robu dárkových předmětů pro obchůdek 
domova v Letohradě. K životu domova 
patří i užitková zahrada, samozřejmě zá-
mecký park i zvířata, o které se obyvatelé 
starají – koně, osli nebo králíci.

Veškerý život domova se odehrává 
v plné symbióze s okolím. Klienti jsou při-
rozenou součástí společnosti, i když mají 
svá omezení a limity, kvůli nimž potřebují 
péči druhých. Tak to funguje v Žampachu. 
Můžete se přijít nebo (třeba na kole) přijet 
podívat.

Turistickým magnetem je především 
zámecká kaple

Výrobky z dílen jsou určeny pro obchůdek 
domova v Letohradě
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L INET  | VYBAVENÍ INTERIÉRŮ NA KLÍČ

Pro nové oddělení Na Výsluní, určené 
pro péči o děti a mladé dospělé s ná-
ročným chováním, zejména s poru-

chami autistického spektra, domov hledal 
dodavatele vybavení 6 pokojů. „Naším po-
žadavkem bylo, aby měla firma zkušenosti 
se sociálními službami. Vybavení, které 
jsme potřebovali, muselo být zvlášť odolné 
a snadno udržovatelné. Toto vše společnost 
LINET splňovala,“ přiblížil ředitel domova 
Luděk Grätz.

Projektové oddělení LINETu ve spolu-
práci s regionálním obchodníkem zpraco-
valo nabídku, která uspěla ve výběrovém ří-
zení. Fáze realizace odstartovala zaměřením 
pokojů a upřesněním požadavků ze strany 
domova. „Pro každý pokoj byla vybrána 

Služba pro vás 
Vybavení interiérů na klíč

LINET nejsou jen lůžka, matrace, pacientské stolky nebo 
křesla. Vedle jejich výroby, dodávky a dalších spojených 
služeb poskytujeme také projektování a zajištění speciálního 
nekatalogového nábytkového vybavení na míru. Právě projekt 
pokojů na klíč zajistil LINET pro Domov pod hradem Žampach.

vlastní barva, každý pokoj má individuální 
půdorys. Prakticky vše jsme projektovali 
na míru, poptávali jsme různé dodavatele 
na jednotlivé kusy. Museli jsme zpracovat 
podklady pro montážní firmu, různé po-
ložky se kompletovaly na různých místech,“ 
popsal komplikovaný projekt Lubomír 
Zemko, sales service support LINET. 

Specialitou byly požadavky na odolnost 
materiálu a provedení, například skříně 
včetně šatních s roletkovým systémem, ale 
také venkovní nábytek určený pro posezení 
před tímto pavilonem. Celý projekt byl 
uskutečněný na podzim loňského roku tak, 
aby nové oddělení mohlo být v listopadu 
otevřeno.  „Ocenili jsme nejen samot-
nou realizaci projektu, ale také pružnost 

a vstřícnost ze strany LINETu,“ uzavřel 
ředitel Domova pod hradem.

PROJEKTOVÁNÍ INTERIÉRŮ
LINET službu nábytkového vybavení 

pokojů poskytuje průběžně již několik let. 
Protože jde v první řadě o maximální spo-
kojenost zákazníka, v nabídce je projekto-
vání šité na míru různým přáním různých 
klientů. Ti mají možnost vybírat nejen z ty-
pizovaných návrhů a vzorů, ale na přípravě 
konkrétních návrhů pro jednotlivé klienty 
spolupracují projektanti a designéři, kteří 
jsou připraveni navrhnout atypická řešení 
k plné spokojenosti zadavatele. 

A jak takový projekt probíhá? Podobně 
jako v Žampachu. Nejprve se na místo 
přijede podívat projektant. Zjistí základní 
parametry interiéru a samozřejmě upřesní 
počáteční zadání od zákazníka. Při realizaci 
LINET pracuje jak s typizovanými řadami 
vybavení, tak se speciálním nábytkem, který 
se pak řeší s každým zákazníkem individu-
álně. Projektování pokojů je k dispozici jak 
pro sociální oblast, tak pro zdravotnictví.
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LINET pre Slovensko

predáva Artspect

Robert Klein, 
Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

1. Vďaka tomu, že sme výhradným a cer-
tifikovaným distribútorom spoločnosti 
LINET, môžu sa klienti oprieť nielen 
o špičkové výrobky, ale predovšetkým 
aj o široké portfólio. Dnes už sme 
schopní zaistiť lôžkové vybavenie pre 
rôzne oddelenia, od novorodencov 
cez pôrodnice až po jednotky ARO. 
Ponúkame veľmi veľa sofistikovaných 
riešení predovšetkým pre intenzívnu 
starostlivosť. Samozrejmosťou sú však 
aj bežné lôžkové oddelenia, oddelenia 
ODCH a takisto komplexné riešenia 
pre domovy sociálnej starostlivosti, 
ktoré vieme v súčasnosti vybaviť tzv. 
na kľúč. Súčasťou nášho portfólia je 
široká škála kvalitného príslušenstva, 
ako sú antidekubitné matrace, aktívne 
antidekubitné systémy, mobiliár, zdra-
votnícky nábytok, odberové a kardio 
kreslá, kreslá pre seniorov a v nepo-
slednom rade aj čerešničky, ako sú 
napríklad interaktívne dotykové stoly 
senTable. 

2. Predovšetkým je to záruka kvalitatívnej 
a ekonomickej stability, kvalitného ser-
visu a služieb – toto je, alebo by malo 
byť, pre každého klienta tou najväčšou 
výhodou vo vzájomnej spolupráci 
s firmou LINET, respektíve s našou 
spoločnosťou Artspect spol. s r. o.

3. Najradšej relaxujem pri cvičení, tenise 
a tiež tanci. Mojím najväčším dobíja-

Spoločnosť Artspect je už 5. rok certifikovaným distribútorom produktov a služieb 
značky LINET pre slovenský trh. Okrem polohovateľných lôžok Artspect vybavuje 
zdravotníckym nábytkom aj ambulancie, ordinácie, nemocničné izby a izby v domovoch 
seniorov, takisto kvalitným nábytkom zariaďuje aj kancelárie a hotely. Artspect poskytuje 
aj servisné služby výrobkov LINET, ako sú záručné a pozáručné servisy alebo ročné 
technické prehliadky. Dovoľte, aby sme vám krátkou anketou predstavili tím, ktorý sa 
o klientov na Slovensku stará.

1. Ste výhradným distribútorom LINET na Slovensku, aké z toho vyplývajú výhody vašim 
zákazníkom?

2. Čo vám ako prvé napadne, keď sa povie LINET.
3. Ako dobíjate baterky po náročnom pracovnom dni?

ním energie sú dobrí priatelia. Mám to 
šťastie, že v súčasnosti mám veľmi veľa 
priateľov medzi našimi klientmi, takže 
aj pracovné stretnutia môžu byť často 
príjemným a priateľským posedením.

Martin Píš, Area Sales Manager
1. V dnešnej uponáhľanej dobe podľa 

mňa zákazníci oceňujú predovšetkým 
osobný prístup a načúvanie ich potre-
bám. Aj spoľahlivosť dodávateľa hrá 
dôležitú úlohu. A práve vďaka dlhoroč-
ným skúsenostiam spoločnosti LINET 

LINET | SLOVENSKO

z trhov celého sveta môžem  pružne 
reagovať na požiadavky našich klientov 
a ponúknuť im vždy to najlepšie rieše-
nie. Na LINET je skrátka spoľahnutie.

2. Dlhoročné skúsenosti, z ktorých mô-
žem čerpať.

3. Moje baterky jednoznačne najviac do-
bíja rodina a malý syn a v neposlednom 
rade aj šport vo všetkých jeho formách.

Jozef Šafr, Product Manager
1. Osobné konzultácie priamo u zákaz-

níka, individuálny prístup, návrhy 
šité priamo na mieru, poradenstvo... 
Dôvodov, prečo sa naši zákazníci obra-
cajú na nás, je celý rad. Lôžka LINET 
vynikajú nadštandardnou kvalitou 
a moderným dizajnom, navyše LINET 
ponúka aj celý rad nadväzujúcich 
a doplnkových služieb, ako je napríklad 
optimalizácia lôžkového fondu.

2. Kvalitná zákaznícka podpora a široké 
portfólio výrobkov LINET, to je asi to, 
čo mi hneď napadne.

3. Najradšej zo všetkého milujem odpoči-
nok pri horskej turistike, tenise a v ne-
poslednom rade ma dokáže naozaj 
odreagovať prečítanie dobrej knihy.

Peter Pocisk, Servisný technik
1. S trochou zveličenia by sa dalo pove-

dať, že ja som ten, kto našim lôžkam 
vdýchne život. Mojou úlohou je inšta-
lácia výrobkov, ich zapojenie a zaškole-
nie zdravotníckeho personálu priamo 
na mieste. Po dohode ponúkame aj 
inštaláciu mimo štandardného prevád-
zkového času, čo znamená, že pracu-
jeme aj po nociach alebo cez víkend.

2. Určite je to spoľahlivosť, trojročná 
záruka a predovšetkým jednoduchosť 
obsluhy, všetko je jasné na prvý pohľad.

3. V práci sa dosť nabehám, takže si rád 
odpočiniem pri dobrej knihe alebo pri 
sledovaní športu. 

WWW.ARTSPECT.SK

Robert Klein

Martin Píš

Jozef Šafr

Peter Pocisk



12 KOMFORT | LÉTO 2018

Akciová spoločnosť Svet zdravia je prevádzkovateľom siete 17 nemocníc, v ktorých viac než 
6 900 zamestnancov zaisťuje zdravotnícku starostlivosť pre takmer 1,7 milióna obyvateľov 
Slovenska. Posledným prírastkom do rodiny Sveta zdravia sa stala ultramoderná nemocnica 
novej generácie vo východoslovenských Michalovciach. Od uvedenia do prevádzky v decembri 
minulého roku ubehlo už 6 mesiacov a ohlasy pacientov aj personálu sú absolútne pozitívne.

Michalovce sa pýšia
najmodernejšou všeobecnou nemocnicou v strednej Európe

Nová nemocnica v Mi-
chalovciach je prvou 
všeobecnou nemocni-

cou, ktorá vznikla na Sloven-
sku za posledných 30 rokov. 
Nemocnica funguje podľa 
najmodernejších zahraničných 
štandardov a má ambíciu stať 
sa nadregionálnym centrom 
pre akútnu medicínu pre celé 
východné Slovensko. Zdravot-
nú starostlivosť tu poskytujú 
v rámci verejného zdravotného 
poistenia.

Nemocnica je doslova preš-
pikovaná modernými techno-
lógiami, kvalitným vybavením 
a tiež inovačnými riešeniami. 
Len náhodne: operačné sály 
so super čistým vzduchom 
a veľkoplošnými obrazovkami, 
centrálna prípravovňa liekov, 
organizačná štruktúra zložená 
z klastrov, moderná, tzv. triage 
na urgentnom príjme, čiarové 
kódy pre bezpečnosť pacienta, 
komfortné pôrodné izby, liečivé 
prostredie…  Celá nemocnica 
je vybavená lôžkami LINET.

Celkové náklady na výstavbu 
michalovskej nemocnice sa 
vyšplhali na 34 miliónov eur. 
Pôvodný architektonický návrh 
vznikol z dielne holandského 
štúdia Dutch Health Archi-
tects a výstavbe, ktorá trvala 
32 mesiacov, predchádzali dva 
roky príprav. Na budúci rok 
sa plánuje spustenie procesu 
výstavby nového pavilónu 
polikliniky. 

AKO SA SŤAHUJE 
NEMOCNICA?
Hovorí sa, že je lepšie dvakrát 

vyhorieť, než sa raz sťahovať. 
Ako by asi také porekadlo malo 
vyzerať v prípade, keď sa sťahuje 
celá nemocnica? „Sťahovali sme 
veľkú nemocnicu so stovkami 
pacientov a množstvom prí-
strojov, zdravotníckej techniky, 
liekov a zdravotníckeho mate-
riálu. Proces sme preto vopred 
presne nastavili a každému 
zamestnancovi jasne defino-
vali konkrétne úlohy, aby sme 
zachovali bezpečnosť pacienta 
i plynulý prechod poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti 
z pôvodných priestorov do tých 
nových,“ vysvetľuje Jana Čabrá-
ková, námestníčka pre lekársku 
starostlivosť v nemocnici Svet 
zdravia Michalovce. „Pred-
chádzali tomu viaceré školenia 
zamestnancov, pri ktorých sa 
oboznámili s priestormi v novej 
nemocnici, s ovládaním výťa-
hov, manipuláciou s posteľami 
a rovnako tak novými tech-
nológiami. Počas sťahovania 
sa nevyskytli žiadne závažné 
problémy, sťahovanie prebehlo 
bez komplikácií,“ doplňuje Jana 
Čabráková.

Každé oddelenie malo 
na presťahovanie pacien-
tov jeden deň, ako prví sa 
do novej budovy presťahovali 
pacienti pľúcneho a interného 
oddelenia. Raňajkovali ešte 
v starých priestoroch, ale obed 

Kľúčové fakty o nemocnici novej  
generácie v Michalovciach:
— Moderná architektúra vytvárajúca liečivé prostredie 

(prízemie a tri nadzemné poschodia s vnútornými 
átriami)

— Urgentný príjem novej generácie – komplexná rádiodi-
agnostika s CT (počítačový tomograf) a MR (magne-
tická rezonancia)

— OAMIS (oddelenie anestéziológie a multiodborovej 
intenzívnej starostlivosti)

— Lôžkové časti (339 plávajúcich lôžok v novej budove; 
celkový počet lôžok nemocnice vrátane infektologic-
kého a onkologického pavilónu bude až 443)

— Vysoký podiel jednolôžkových izieb
— Unikátne podlahové kúrenie a chladenie v celej bu-

dove
— 8 moderných operačných sál, nové oddelenie jedno-

dňovej chirurgie, 4 pôrodné izby a moderná pôrodná 
zákroková sála

— Moderný parkovací systém, 170 parkovacích stojísk 
pre pacientov, návštevníkov a zamestnancov

— Pripravenosť na nemocnicu bez papierov
— Celková investícia v objeme 34 miliónov eur, spoločný 

projekt Sveta zdravia, Košického samosprávneho 
kraja a Michaloviec

SLOVENSKO  | SVET ZDRAVIA
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Splnili lôžka LINET vaše 
očakávania?
Postele LINET  sú 

kvalitné, spĺňajú požiadavky, 
ktoré sa od nich očakávali. 
Zabezpečujú komfort nielen 
pre pacienta, ale rovnako 
pre personál, ktorému 
jednoduchosť ovládania postelí 
oproti starým podstatne 
uľahčuje prácu. 

Čo na nich najviac 
oceňujete?
Pri elektrických, ale aj 

mechanických posteliach je 
najväčšou výhodou ľahká 
manipulácia, plynulosť 
a tichý chod postele 
pri preprave pacienta 
po chodbe, dezinfikovateľnosť 
a v neposlednom rade aj 
dizajn postelí, ktorý perfektne 
zapadá do celkovej koncepcie 
Nemocnice novej generácie.

Ako sa s nimi personálu 
pracuje?

si istý, že lôžka LINET a naše 
služby nie sú výhodou iba pre 
nemocnicu, ale predovšetkým 
pre zdravotnícky personál, ako 
aj pre samotných pacientov,“ 
povedal Robert Klein, výkonný 
riaditeľ a konateľ spoločnosti 
Artspect.

Dôležitý poradný hlas pri 
voľbe dodávateľa lôžok mali 
aj sestry. Svoje skúsenosti 
s prácou s lôžkami zhŕňa Anna 
Matiová, hlavná sestra oddele-
nia chirurgie: „Pre chirurgickú 
sestru je veľmi dôležité, aby po-
steľ bola ľahká a dobre sa s ňou 

S elektrickými posteľami 
je personál veľmi spokojný, 
občas sa stretneme 
s výhradami k nastaveniam 
pri mechanických posteliach, 
kde je manipulácia s kľukou 
o niečo náročnejšia. Správnym 
a opakovaným zaškolením 
však vieme tento drobný 
nedostatok z pohľadu 
personálu ľahko odstrániť.

Ako by ste zhodnotili 
dodávku lôžok a spoluprácu 
so spoločnosťou Artspect?
Už samotná prezentácia 

a zaškolenie o používaní 
postelí bola na vysokej 
odbornej úrovni, dodávka 
bola vybavená korektne a aj 
po spustení prevádzky nie 
je problém s komunikáciou 
a ochotou zo strany 
spoločnosti Artspect.

manipulovalo. To lôžka LINET 
spĺňajú bez výhrady. Ja osobne 
najviac oceňujem laterálny ná-
klon lôžka, ktorý sestrám uľah-
čuje manipuláciu s pacientom, 
a tiež kvalitné antidekubitné 
matrace, ktoré spolu s automa-
tickým polohovaním zabraňujú 
vzniku preležanín.“

 

Na spokojnosť s lôžkami 
LINET sme sa opýtali pani 
Jany Čabrákovej, námestníčky 
riaditeľa pre ošetrovateľskú 
starostlivosť.

S novými lôžkami z LINETU sú v Michalovciach spokojní

Nemocnica novej generácie v Michalovciach

Detské lôžko TOM 2 dotvára dizajnové detské izby

ROZHOVOR 

už si dopriali v nových izbách 
hotelového štandardu. Celkovo 
sa za jediný týždeň presťaho-
valo viac než 300 pacientov. 
Dodávku lôžok LINET do celej 
nemocnice zaistila spoločnosť 
Artspect, výhradný dodávateľ 
produktov a služieb LINET pre 
slovenský trh.

AKO SI KTO USTELIE...
S výberom tých správnych 

lôžok začali v Michalovciach 
už dva roky pred dokončením 
Nemocnice novej generácie. 
Spoločnosť Artspect zapožičala 

na dôkladné testovanie celkovo 
7 rôznych modelov. V mesač-
nom teste obstáli produkty aj 
služby LINET na výbornú – 
Artspect sa tak stal výhradným 
dodávateľom nielen do Micha-
loviec, ale aj do všetkých ne-
mocníc holdingu Svet zdravia. 

„Lôžka spĺňajú tie najprís-
nejšie kritériá ošetrovateľskej 
starostlivosti 21. storočia. 
Automatická laterálna terapia, 
vstavané váhy, veľmi výrazne 
antidekubitné funkcie, to je 
iba zlomok kvalitatívnych 
predností týchto lôžok. Som 
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Aj Slovensko čaká v najbližších rokoch výrazné starnutie 
populácie. Podľa údajov ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny žije na Slovensku takmer 950 000 osôb starších ako 
62 rokov a ich počet sa do roku 2025 zvýši na 1,25 milióna, 
teda takmer štvrtinu všetkých obyvateľov republiky. Ruka 
v ruke s pribúdajúcim počtom seniorov rastie aj počet tých, 
ktorí potrebujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť. 

Populácia starne.  
Ako sme pripravení?
Profesionálne vybavenie pomáha 
udržať kvalitu života seniorov

L INET  | TREND

profesionálov, je tu priestor na poskyto-
vanie sociálnej starostlivosti v zariadení 
sociálnych služieb. Jednotlivé ústavy sa 
však od seba odlišujú ponukou aj úrovňou 
služieb, kvalitou vybavenia, skúsenosťami 
ošetrovateľského personálu a tiež cenou. 
V Dominiku sa riadia myšlienkou nemec-
kého filozofa Jaspersa, že človek má domov 
tam, kde sa cíti dobre. S pani riaditeľkou 
Sučanskou sme sa zhovárali o tom, ako 
v domovoch seniorov udržať čo najvyššiu 
kvalitu života. 

Ako podľa vás súvisí kvalitné vybavenie 
s kvalitou starostlivosti v pobytových 
zariadeniach pre seniorov?
Zmiernenie dopadov postihnutia jed-

notlivých prijímateľov sociálnych služieb je 
možné aj prostredníctvom kvalitne vybave-
ného prostredia. Bezbariérové prostredie, 
vybavené kvalitným nábytkom, veľmi úzko 
súvisí aj s kvalitou poskytovaných služieb. 
Opatrovaný sa cíti nezávislý od pomoci 
personálu, dostatočne vybavené prostredie 
mu dáva pocit voľnosti a neobmedzuje jeho 
ľudské práva. S kvalitným vybavením súvisí 
aj kvalita poskytovaná opatrovateľským 
a ošetrovateľským personálom. Pri použí-
vaní kvalitných lôžok je práca personálu 
uľahčená menším zdvíhaním bremien 
a ľahšou manipuláciou so seniorom. 

Aký má kvalitné vybavenie vplyv 
na klientov v týchto domovoch? 
S pribúdajúcim vekom a zhoršujúcim sa 

zdravotným stavom sa nároky na materi-
álne vybavenie u prijímateľov sociálnych 
služieb zvyšujú. Poskytovanie kvalitnej 
opatrovateľskej starostlivosti je ľahšie 
zabezpečiť, pokiaľ zariadenie disponuje 
kvalitným materiálnym vybavením. 
Prostredie, ktoré je pre seniora v zariadení 
sociálnych služieb pripravené, by malo 
spĺňať všetky prvky bezbariérovosti, ku 
ktorým neodmysliteľne patria aj kvalitné 
polohovateľné lôžka. V prostredí, v ktorom 
senior žije, sa musí cítiť príjemne, a všetko 
okolo mu musia pomáhať v lepšej pohybli-
vosti a orientácii.

Na aké miesto by ste zaradili chýbajúce 
kvalitné lôžka v škále dôležitosti 
materiálneho vybavenia domovov pre 
seniorov?
Polohovateľné lôžko pri poskytovaní 

„Starostlivosť o spoluobčanov 
odkázaných na pomoc ostatných 
by mala byť prioritou každej 

vyspelej spoločnosti,“ hovorí PhDr. Erika 

Sučanská, riaditeľka domova sociálnych 
služieb Dominik n. o. vo Veľkej Lehote. 
V prípade, že domáca starostlivosť už nie 
je dostačujúca a klient potrebuje pomoc 



LÉTO 2018 | KOMFORT 15

sociálnych služieb patrí medzi najdôle-
žitejšie prvky materiálneho vybavenia. 
Seniori a ľudia so zdravotným postihnutím 
trávia na lôžku oveľa viac času ako ľudia 
v produktívnom veku, a z tohto dôvodu by 
lôžka používané pri poskytovaní sociálnej 
starostlivosti mali spĺňať všetky potrebné 
parametre. Staré postele či váľandy nespĺ-
ňajú požiadavky tejto skupiny, a preto by 
v zariadeniach sociálnych služieb nemali 
byť používané.

Aké ideálne parametre by mali mať lôžka 
v domovoch pre seniorov a pre seniorov 
s demenciou a Alzheimerovou chorobou?
Ideálne pri poskytovaní sociálnej 

starostlivosti seniorom a ľuďom s Alzhei-
merovým ochorením je používať lôžka, 
ktoré sú elektronicky polohovateľné. Ich 
nastavenie výšky, chrbtovej časti, nožného 
dielu či laterálneho náklonu uľahčuje prácu 
personálu a zabezpečuje kvalitu poskyto-
vanej služby prijímateľom. Veľmi dôležité 
je aj vybavenie antidekubitným matracom 
s umývateľným povrchom, ktorý zabraňuje 
vzniku dekubitov. 

Z môjho pohľadu je pri polohovateľ-
ných lôžkach najzaujímavejším prvkom 
vybavenie delenými bočnicami. Pri 
vytiahnutí jednej časti bočnice prijímateľ 
môže v prípade potreby kedykoľvek lôžko 
opustiť, no zároveň mu bočnica slúži aj 
ako bezpečnostná pomôcka pri posúvaní 
na lôžku alebo pri vstávaní. Používaním 
delených bočníc nie sú obmedzované 
ľudské práva prijímateľov sociálnych 
služieb. 

Pozitívnym prvkom je aj to, že 
v dnešnej dobe je možnosť vybrať si lôžko 
v akomkoľvek vyhotovení, teda je možné 
vytvoriť v interiéri izby príjemné a este-
tické prostredie.

Ako by mala vyzerať ideálna izba pre 
seniora v pobytovom zariadení? Podľa vás 
je ideálna jednolôžková, alebo viaclôžková 
izba?
Ideálne pri poskytovaní opatrovateľských 

služieb je ubytovanie seniorov v jedno- 
a dvojlôžkových izbách. V našom zariadení 
sociálnych služieb DOMINIK preferujeme 
predovšetkým ubytovanie v jednoposteľo-
vých izbách so samostatnou bezbariérovou 
kúpeľňou. Každá izba by mala byť vyba-
vená kvalitným nábytkom, ku ktorému je 
možné zaradiť kvalitné polohovateľné lôžko, 
nočný stolík, ktorý je možné si uzamknúť, 
nábytkovú zostavu s bielizníkom a skrinkou 
na topánky a kabáty. 

V neposlednom rade je dôležité aj 
vybavenie sedacím nábytkom. Mäkké 
kreslá a gauče sú nevhodné a izby seniorov 
je potrebné vybaviť pohodlným sedením. 
V našom zariadení používame sedací náby-
tok od firmy LINET. Sú to pohodlné kreslá, 
koženkové stoličky. Ku komfortu vybavenia 
izby patrí aj televízor, pripojenie na inter-
net, telefón a komunikačný systém. 

Viacerí seniori preferujú predovšetkým 
ubytovanie v jednoposteľových izbách 
so samostatnou kúpeľňou. U iných, ako 
napr. u ľudí s demenciou, sa nám osvedčili 
dvojposteľové izby, ktoré sú pripravené aj 
pre partnerov. 

Mal by mať senior možnosť zariadiť si 
vlastné vybavenie?
Základné vybavenie by malo byť 

poskytnuté vždy od poskytovateľa sociál-
nych služieb. Prijímateľ sociálnych služieb 
má možnosť si svoju izbu vždy dovybaviť. 
Klienti si prinášajú obrazy, fotografie, ob-
rúsky… predmety, ktoré im spríjemnia po-
byt v zariadení sociálnych služieb a vytvoria 
príjemné prostredie, kde prežijú svoj život.

V Dominiku je ťažiskom starostlivosti o seniorov
 zachovanie ich práva na sebaurčenie, samostatnosť a zároveň možnosť 
prekonávať každodenné prekážky kvalitne poskytovanými službami. Bezba-
riérové prostredie, aplikácie moderných ošetrovateľských metód a komplex-
ný individuálny prístup k seniorom a osobám so zdravotným postihnutím, to 
sú základné stavebné kamene každodennej starostlivosti, ktorej cieľom je 
udržanie čo najvyššej kvality života svojich klientov.

PhDr. Erika Sučanská, riaditeľka domova 
sociálnych služieb Dominik n. o.

Dominik n.o. vo Veľkej Lehotě 

Bezbariérové a príjemné prostredie
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L INET  | NOVINKY

Smart lůžka 
na technologickém kongresu

Lůžka LINETu se stala součástí Internet of Medical Things (IoMT), jednoho 
z nejrychleji rostoucích segmentů smart technologií v současné době. Díky 
vlastnímu chytrému systému senzorů, softwaru včetně uživatelských aplikací 
umí například monitorovat přítomnost pacienta na lůžku, vyhodnocovat jeho 
váhu nebo sledovat polohu lůžka v rámci nemocnice. O tom se mohli přesvěd-
čit účastníci kongresu IUPESM 2018 (World Congress on Medical Physics & 
Biomedical Engineering,) na začátku června, který navštívilo 1 600 biomedicín-
ských inženýrů, lékařských fyziků a zdravotníků z celého světa. Akce globální-
ho charakteru se koná jednou za tři roky vždy na jiném kontinentu a letos se 
uskutečnila v pražském Kongresovém centru. 

„V rámci souběžně probíhajícího veletrhu zdravotnické techniky jsme před-
stavili lůžka a jejich virtuální prostředí s vlastními aplikacemi, které jsou kompa-
tibilní s centrálními nemocničními systémy a jsou zaměřené na zvýšení bezpeč-
nosti pacientů, total cost management a servisní diagnostiku,“ uvedl Gunter 
Röper, marketingový a produktový manažer LINET Group. Atraktivitu chytrého 
řešení LINETu podtrhly interaktivní LIVE prezentace s velkoplošnou projekcí 
na obřím LCD panelu. 

Chytré systémy vznikají ve vývojovém centru LINET Group, které vytváří 
a testuje další moduly zaměřené zejména na pacienta, jeho rychlé uzdravení, 
bezpečí a komfort, o což jde v kvalitní nemocniční péči především.

WWW.IUPESM2018.ORG

REKORDNÍ JARO

V jediném měsíci – v březnu letošního 
roku – dokázal LINET díky obchodním 
aktivitám a taky posílené výrobní kapacitě 
vyexpedovat 7 000 lůžek a matrací. To je 
nárůst oproti celoročnímu průměru o 25 %. 
Ačkoliv přelom roku a jarní měsíce jsou 
každoročně TOP sezónou, týmu LINETu 
se podařilo odeslat zákazníkům bezkonku-
renčně nejvyšší počet výrobků. Velký zájem 
byl zejména o lůžka určená pro intenzivní 
péči, kde si dobře vedl nejnovější model 
Eleganza 5. 

Jednou z největších zakázek byla dodáv-
ka do 44 rumunských nemocnic na zá-
kladě vyhraného tendru Světové banky. 
Do Rumunska zamíří z LINETu postupně 
celkem102 resuscitačních lůžek Multicare 
a 337 intenzivních lůžek Eleganza 5, vše 
v kompletu s integrovanou aktivní matrací. 

Jak dosvědčuje rumunská reference, 
pozitivním trendem je růst prodeje matrací, 
a to jak složitých aktivních systémů pro 
prevenci a léčbu dekubitů, tak pasivních 
antidekubitních matrací, kterých LINET 
oproti loňsku dodal téměř dvojnásobné 
množství. „Zákazníci nás nyní považují 
za spolehlivého dodavatele matrací a na-
učili se požadovat celkové řešení – lůžko, 
matraci a další příslušenství nebo nábytek,“ 
vysvětluje Petr Foit, obchodní ředitel LINETu 
pro export.

Pružně reagovat na zvýšenou poptávku 
umožnilo otevření nového závodu ve Sla-
ném v druhé polovině loňského roku. 
Kompletně nový provoz zahrnuje všechny 
výrobní procesy, od hrubého zpracování 
vstupního materiálu po montáž a balení 
hotových výrobků.

WWW.LINET.CZ
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MALÉ LÁSKY MAJÍ VELKÝ ÚSPĚCH
Diváci, kteří si loni na podzim oblíbili seriál Malé lásky, 

se mohou již brzy těšit na jeho pokračování.  Tvůrci 
seriálu, který v sobě zkombinoval žánry reality show 
a dokumentu, se opět vrátili na porodní oddělení Fakult-
ní nemocnice Plzeň a v průběhu dvou měsíců nasbírali 
dostatek materiálu na druhou řadu Malých lásek. Důle-
žitou roli v seriálu opět sehrálo komfortní porodní lůžko 
AVE 2 z LINETu.

A co tedy čeká na příznivce seriálu v druhé řadě? 
Budou to nové zajímavé příběhy plné napětí, radosti 
a emocí. Jak zvládne náročnou životní situaci 15letá 
maminka, proběhne porod dvojčat bez komplikací 
a stihne se z výkonu trestu vrátit budoucí tatínek? To 
jsou jen namátkou některé zápletky oblíbené dokurea-
lity, kterou na podzim loňského roku sledovalo tři čtvrtě 
milionu diváků. Nedočkavým fanouškům doporučujeme 
sledovat videa na stránkách TV Nova či profil na face-
booku Malých lásek.

ZBYNĚK FROLÍK SE STAL MANAŽEREM ČTVRTSTOLETÍ
V polovině dubna se konalo vyhlášení prestižního ocenění 

Manažer čtvrtstoletí. Jedinečná akce u příležitosti 25 let existence 
soutěže MANAŽER ROKU se odehrála ve Španělském sále Praž-
ského hradu. Česká manažerská asociace ocenila celkem deset 
osobností, přičemž jednou z nich byl i zakladatel a generální ředitel 
společnosti LINET Zbyněk Frolík.

„Velice si ocenění vážím. Je to důkaz toho, že LINET je i po 25 
letech jednou z nejúspěšnějších českých společností. Ovšem bez 
šikovných lidí kolem mě by tomu tak nebylo. Já měl na lidi fakt 
štěstí. Díky tomu jsme s LINETem vždy rostli,“ uvedl bezprostředně 
po převzetí ceny Zbyněk Frolík. Slavnostnímu aktu byli přítomni 
členové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem a řada osob-
ností, které se zasloužily o rozvoj byznysu a společnosti v České 
republice.

Vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU je Česká mana-
žerská asociace. Jejím posláním je upozornit na nejschopnější 
manažerské osobnosti v ČR a inspirovat jejich příběhem. Soutěž je 
platformou předávání zkušeností, názorů a námětů, kultivující pod-
nikatelské prostředí a pomáhající nalézat cesty k lepší komunikaci 
mezi soukromým a státním sektorem.

NADAČNÍ FOND LINET ROZDĚLÍ HANDICAPOVANÝM 
1 MILION KORUN

LINET věnuje v letošním hospodářském roce 
2018/19 stejně jako v předchozích třech letech 
celkem 1 milion korun na podporu rodin v obtížné 
životní situaci. Dar je určený lidem se sníženou 
nebo zcela omezenou soběstačností, kteří chtějí 
zůstat v domácím prostředí. Finance vložené 
do Nadačního fondu LINET budou použity 
na pomoc konkrétním jednotlivcům ve spolupráci 
s Kontem Bariéry.

Jedním z příjemců věcných darů od společnosti 
LINET je Josef Bednář, kterému dar pomohl zlepšit 
kvalitu života. „Pečovatelské lůžko Movita velice 
usnadňuje můj život s postižením míchy a nefunkč-
ními dolními končetinami. Díky lůžku se po dlouhé 
době konečně vyspím,“ poděkoval Josef Bednář.

Žádat o podporu z Nadačního fondu LINET je 
možné u manažerky projektu na e-mailové adrese: 
petra.tomsova@linet.cz.  Rada Nadačního fondu 
LINET žádosti pravidelně vyhodnocuje a rozhoduje 
o rozdělení příspěvků. Finanční příspěvky i hmotné 
dary bude LINET poskytovat do konce března 2019.

E-MAIL: PETRA.TOMSOVA@LINET.CZ
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LINET rozpoutal
medvědí mánii

Společnost LINET spouš-
tí v Evropě kampaň „Pro 
více dětských úsměvů“. 

Ambasadorem programu je 
medvídek Tom s červeným 
balónkem, jenž dostal jméno 
po dětském lůžku TOM 2. Lůž-
ko LINET dodává na pediatric-
ká oddělení a je plně přizpůso-
bené malým pacientům. I přes 
veškerou péči bývá pobyt pro 
děti v nemocnici stresující, a to 
je důvod, proč vznikl medvídek 
Tom a jeho příběh, jehož au-
torkou je ilustrátorka Karolína 
Shipstead.  

„Medvídka Toma děti vidí 
na jinak průhledných čelech 

pediatrického lůžka TOM 2. 
Věříme, že kombinace unikát-
ního, maximálně funkčního 
lůžka s atraktivním designem 
ve spojení s pohádkovým 
příběhem pobyt v nemocnici 
dětem zpříjemní. Tomův pří-
běh Karolína Shipstead nejen 
nakreslila, ale také zhudeb-
nila. Písničku s názvem Tom 
the Bear nyní představujeme 
veřejnosti v nemocnicích 
i mimo ně,“ uvedla Michaela 
Domerecká, brand manažerka 
LINETu pro lůžko TOM 2. 

Písničku Tom The Bear 
si můžete poslechnout na  
youtube. 

Jaký je to pocit vědět, že vaše obrázky brzy uvidí takové množství 
lidí? 
Nedávno jsem viděla fotky medvídků Tomů. Cestují po celém 

světě a lidi se s nimi fotí. Něco takového si člověk ani neumí 
představit, většinou nakreslím obrázek, který předám klientovi 
a žije si vlastním životem. Málokdy se ke mně ale dostane 
taková zpětná vazba, že něco, co jsem nakreslila, cestuje 
po světě s lidmi, které patrně nikdy nepotkám, a na místa, která 
pravděpodobně nikdy nenavštívím. A já si můžu říct – támhle to, 
to je to moje, to jsem nakreslila já. A to je pocit k nezaplacení.

Příběh medvídka Toma
Není to tak dávno, co se nemocniční postýlka TOM 2 oblékla 
do nového kabátku. Na svá průhledná čela získala ilustrovaného 
medvídka v pruhovaném tričku s přátelským výrazem, červeným 
nosem a rošťáckým úsměvem.

Karolíno, pro ty, kdo vás neznají, představila byste se?
Jmenuji se Karolína Shipstead a ráda a hodně kreslím. Jsem 

autorkou medvídka Toma, kterého LINET začal používat na svých 
postýlkách. Učím s manželem angličtinu ve své škole a také jsem 
o medvídku Tomovi napsala minulé léto knížku. 

Jak se rodil nápad vytvořit medvídka Toma? 
Snažila jsem se vybavit si pocity, které jsem prožívala, když 

jsem byla sama se svými dětmi v nemocnici. Co by dětem pobyt 
v nemocnici zpříjemnilo a jak to vymyslet, aby se pro ně celý 
ten zážitek stal spíše radostnou vzpomínkou. Minulé léto jsem 
tak strávila kreslením různých medvídků a přemýšlela o příběhu, 
který by oslovil zejména děti. Nakonec se mojí největší inspirací 
stal medvěd, kterého mi koupila moje babička v dětství. Příběh 
vypráví o dětech v nemocnici, které se každou noc po usnutí 
setkávají s medvídkem Tomem. Čas s ním tráví hraním, a když 
spí, medvídek jim nechává u postýlky balónek. Děti se tak v noci 
ničeho nebojí, protože je tam s nimi kamarád, který je hlídá. 

Bylo kreslení medvídka jednoduché? Kdo nakonec vybral finální 
verzi? 
Medvídků jsem na začátku nakreslila nejmíň deset! Měli různá 

bříška, packy, výrazy v obličeji. Nakonec jsem vybrala toho 
nejroztomilejšího. Skvělé bylo, že lidé z LINETu jednohlasně vybrali 
stejného medvěda jako já. Byla to u všech láska na první pohled. 

Myslíte, že prostředí má vliv na to, jak se děti v nemocnicích 
uzdravují? 
Co vím, tak LINET chce vytvořit celý koncept, ve kterém by 

byl medvěd Tom hlavní postava. Postel, plyšáci, omalovánky… 
Malé děti hračky milují a to, že je to něco, s čím si můžou hrát, 
co můžou vidět, omalovávat a ještě si o tom zpívat, jim pobyt 
v nemocnici rozhodně zpříjemní. WWW.YOUTUBE.COM /LINETMARKETING

Karolína Shipstead, autorka medvídka Toma a jeho příběhu

BIOTOPY

AKTUÁLNĚ | L INET
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Salátová sezóna
Už dávno není pravda, že salát musí být jen nudná směs 
zeleniny s octovou zálivkou. 
Že se ze salátu nenajíte? Poslouží luštěniny, ty Vás zasytí 
a navíc dodají tolik potřebné bílkoviny. Zkuste vařenou cizrnu 
v kombinaci s avokádem.

BIOTOPY

NÁŠ RECEPTPOSTUP
Lžičkou vykrajujte kousky 
z rozpůleného avokáda 
a dávejte je do mísy. Přidejte 
odkapanou cizrnu, hrst 
lístečků koriandru, okurku 
nakrájenou na kostičky velké 
přibližně 1 cm. Vše pokapejte 
dostatkem citrónové šťávy, 

osolte a opepřete podle chuti 
a lehce promíchejte. Pokud je 
avokádo hodně zralé, dejte si 
pozor, abyste nemíchali příliš 
dlouho, salát by pak získal 
příliš kašovitou konzistenci.
Salát můžete navíc doplnit 
čerstvými klíčky nebo opra-
ženými semínky.

LÉTO

Ingredience:
2 zralá avokáda
1 plechovka cizrny
1 okurka

šťáva z 1/2 až 1 citrónu
mořská sůl
čerstvě mletý pepř
velká hrst čerstvého koriandru

WWW.KITCHENETTE.CZ

Koupání v biotopech – 
vyhněte se chemii 
Chcete si v létě vychutnat vodní radovánky v čisté, přesto 
ale přírodní vodě bez chloru? Biotopové koupaliště, již velmi 
rozšířený způsob letního koupání, Vám tento komfort dopřeje. 
Na takovém koupališti najdete vedle koupacího jezera ještě 
tzv. jezero čisticí, které je osázeno vodními rostlinami. Díky 
biologické funkci rostlin není nutné již do vody přidávat žádné 
chemické a dezinfekční přípravky. Biotop je tedy vhodným 
řešením i pro alergiky. 
A kde biotopy najdete? Navštivte například Biotop v pražském 
Radotíně, v brněnských Horních Heršpicích, v Dobřanech 
u Plzně nebo Paseku v Olomouckém kraji.

Hurá léto
Léto je pro mnohé z nás nejkrásnější částí roku. Je to období, 
kdy trávíme mnohem více času venku. Ať už jde o sportovní 
aktivity, výlet s rodinou nebo grilování s přáteli. Dny jsou delší, 
slunce svítí, jarní únava už nás přešla a jsme plní energie. 
Máme pro Vás pár tipů, jak si energii udržet a léto ještě 
zpříjemnit.

Vyzujte boty
Jste po celém dni v práci unavení, bolí Vás hlava a jste 
psychicky vyčerpaní? Vyrazte do přírody a vyzujte boty. 
Jděte pomalu, zkuste vnímat měkkou trávu, kameny vyhřáté 
od sluníčka, chladivou vodu v potoce. Skvěle si vyčistíte 
hlavu a jako bonus si dopřejete blahodárnou reflexní masáž 
chodidel zcela zdarma.

LÉTO | L IFESTYLE
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Křížovka 
Za správně vyluštěnou křížovku máte velkou šanci získat balíček  

ZAJÍMAVÝCH DÁRKŮ LINET!
Tajenku zasílejte do 31. 7. 2018 na adresu petra.tomsova@linet.cz.


