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Zdravotnictví

Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta
Výsledky Pádové studie
České asociace sester 2012
Počet pádů v českých nemocnicích se podle Pádové
studie Čas v letech 2011 a 2012 meziročně snížil
o 11 %, díky tomu se zlepšil také indikátor kvality
v parametru Pády u hospitalizovaných pacientů.

Na cestách

LINET patří v Brazílii do první ligy
Česká nemocniční lůžka se v brazílii líbí čím dál
víc. Po prvních úspěšných zakázkách v posledních
letech se LINETu podařil kapitální úspěch – získal
kontrakt na dodávku 9 tisíc lůžek do fakultních
nemocnic v celé zemi.

NOVÉ TRENDY
v péči o seniory: LINET inovuje portfolio

Editorial

Změna je život
Inovace je něco, čemu v LINETu téměř bez nadsázky říkáme
součást naší DNa. Víme, že bez neustálého zlepšování a s tím
souvisejících změn nelze v dnešním zrychleném a náročném
světě obstát. ale někdy je i pro nás těžké zbavit se zažitých
představ, postupů a přistoupit na něco nového. Jenže pokud
řešení důvěřujeme, vždy nás takový krok posunul zase o kus
dál. s touto filozofií jsme se také v letošním roce rozhodli ra
dikálním krokem inovovat naše portfolio pečovatelských lů
žek a nabídnout Vám, našim zákazníkům, pečlivě vybranou
skladbu lůžek. Všechny tyto výrobky disponují moderními funk
cemi, elegantním designem a v neposlední řadě mnohem vyš
šími bezpečnostními parametry. Tato změna nebyla vyvolaná jen potřebou inovací. Protože sle
dujeme dění v oboru, registrujeme, že právě v oblasti pečovatelství a v péči o seniory se pomalu
uskutečňují změny, které vyžadují i jiný přístup od výrobců a dodavatelů vybavení. Věřím, že nová
lůžka přispějí svým dílem k těmto pozitivním změnám.
Z oblasti zdravotnictví Vám přinášíme aktuální zprávy k tématu pádů pacientů během hospita
lizace. Naše společnost se pádům a bezpečnosti velice intenzivně věnuje a dlouhodobě podpo
ruje i projekt sledování pádů u hospitalizovaných pacientů, který zastřešuje Česká asociace ses
ter. V aktuálním Komfortu Vám přinášíme vyhodnocení výsledků této studie z let 2011–2012
a jsme rádi, že se počet pádů meziročně snížil a že se zlepšil i související indikátor kvality péče.
Do tohoto trendu se podle České asociace sester pozitivně promítla mj. zvýšená pozornost pro
blematice pádů a také vyhodnocení předchozích výsledků ze strany managementu nemocnic
a přijetí preventivních opatření.
bezpečnost pacientů a klientů domovů pro seniory má však mnoho různorodých aspektů.
Kromě prevence pádů je to například požární ochrana a bezpečná evakuace. Že se jedná o pro
blematiku víc než naléhavou, svědčí nejen nešťastné příběhy z nedostatečně vybavených zaří
zení, ale také enormní poptávka po tzv. evakuačních podložkách, které jsme začali nabízet a pre
zentovat v loňském roce. Těší nás, že nejen novými lůžky, ale i volbou doplňkového sortimentu
Vám dokážeme pomoci zlepšit Vaše služby a vyjít Vašim potřebám vstříc.

JsME sVĚTOVÝ
LÍDR INOVaTIVNÍCh
ŘEŠENÍ PRO
KVaLITNĚJŠÍ ŽIVOT.
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Nejnovějším videem na kanálu YouTube
LINETu je instruktážní snímek o výhodách
a praktickém využití tzv. evakuačních podložek. Tyto podložky jsou na lůžku umístěny
pod matrací a v případě nutné evakuace (na
příklad při požáru) umožňují bezpečně a rychle
dostat imobilní nebo částečně imobilní klienty
z nebezpečných situací uvnitř budov.
Více o evakuačních podložkách čtěte
na straně 7.
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tisk
Garamond s r. o.
Registrace MK ČR E 15240
LINET je členem asociace výrobců
a dodavatelů zdravotnických
prostředků, asociace CzechMed,
asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
společenstva výrobců a prodejců zdravotnických po
můcek a členem European Pressure Ulcer advisory
Panel.
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K razantnímu kroku se v rámci potřebných změn rozhodla
i společnost LINET, a to změnou struktury lůžkového fondu
pro sociální péči a nabídkou nových lůžek se specifickými funk
cemi pro konkrétní klienty.

Pečovatelství

Evakuační podložky
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Evakuační podložky jsou jednoduchým řešením zvyšujícím bez
pečnost klientů v zařízeních sociální péče i pacientů v nemocni
cích. Zrychlují a zjednodušují evakuaci imobilních nebo částeč
ně imobilních lidí z hořících nebo jinak nebezpečných objektů.

Zdravotnictví

Podporujeme

Jistota s LINETem v roce 2013

Monitoring a prevence přispívají
ke snížení výskytu pádů
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V projektu Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů bylo
vloni monitorováno celkově 755 500 hospitalizovaných paci
entů. Zdravotníci u nich evidovali 7 660 pádů. Příčinou pádu
byl v nejvíce případech jmenován pád z lůžka.

Brazílie v pohybu
Na cestách
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Jistota s LINETem, společný charitativní projekt Nadace Ko
merční banky – Jistota a společnosti LINET vstoupil letos
do třetího ročníku. Cílem projektu je zvýšení kvality života ne
mocných v terminálním stádiu.
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Veletrhy
9.–11. 4. 2013:
Norimberk, Německo
Altenpflege – přední veletrh
pro obor pečovatelství
21.–24. 5. 2013:
São Paulo, Brazílie
Hospitalar – největší veletrh se zdravotnickou
technikou v Jižní Americe

Semináře
24. 4. 2013: Brno, ČR
Profesní svaz zdravotnických pracovníků
v sociální službě
23.–25. 5. 2013:
Bělehrad, Srbsko
5. kongres EFCCNA (Evropská federace sester
v oborech intenzivní péče)
13.–14. 6. 2013: Monínec, ČR
Seminář managementu poskytovatelů
sociálních služeb (APSS)

Domov pro 200 milionů lidí, 5. největší stát světa a jedna
z nejrychleji rostoucích ekonomik, aktuálně je 5. na světovém
žebříčku, přičemž na této pozici vystřídala Velkou Británii. To
vše a mnohem víc je Brazílie – největší stát na jihoamerickém
kontinentu.

Workshop LINET Scholaris s rekordní účastí
Únorová vzdělávací akce školicího centra LINET
Scholaris přilákala 50 účastníků působících jako
zdravotníci nebo sociální pracovníci v oblasti pe
čovatelství. Lví podíl na rekordní návštěvnosti
měl atraktivní program s tématikou: vliv prostředí
na kvalitu péče o klienty s demencí, unikátní kon
cept klientského pokoje Memoriana, evakuační
podložky či nové trendy v polohování klienta.
Workshop byl zařazen do kreditního systému ce
loživotního vzdělávání nelékařských zdravotníků
a zároveň se konal pod záštitou Asociace poskyto
vatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).
Nejdelší část programu patřila Pavle Hýblové
z České alzheimerovské společnosti, která díky
svým dlouholetým zkušenostem s péčí o klienty
s   demencí patří k největším kapacitám v oboru.
Hlavním poselstvím, které zhruba hodinovou pre

zentací účastníkům předala, by bylo možné shrnout
do jednoduchého sdělení: nulová soběstačnost
způsobená demencí neznamená ztrátu schopnosti
smyslově vnímat okolní svět či prožívat emoce.
Miroslav Bouška z LINETu představil unikátní
koncept Memoriana – pokoj vybavený vhodně
upraveným nábytkem a designově navržený
podle potřeb klientů postižených demencí. Na in
tenzivní spolupráci s publikem vsadil i Zdeněk
Grimm, který měl za úkol představit evakuační
podložku. Jednoduchá pomůcka, jejíž použití ale
může doslova zachránit život, dokáže během pár
vteřin proměnit matraci a ložní prádlo v bezpečný
prostředek evakuace klienta například v případě
požáru, a to i při přesunu po schodech.
O závěrečnou přednášku se postarala Lorra
ine Demott, specialistka LINETu na problematiku

polohování. Účastníkům představila jeden ze za
jímavých trendů v této oblasti – kluzné podložky.
Ty ošetřujícímu personálu pomáhají bez námahy
a bez rizika zvýšeného tlaku na partie náchylné
ke vzniku dekubitů měnit polohu klienta a zároveň
v rámci možností podporovat jeho aktivizaci.
LINET Scholaris plánuje podobně koncipovaný
workshop zorganizovat ještě jednou letos na pod
zim. Kromě toho v roce 2013 rozšířil ve spolupráci
s Pavlou Hýblovou svou nabídku kurzů o seminář
Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh
demence. V případě zájmu o účast na některém
z nich kontaktujte koordinátorku Kláru Podivíno
vounskou na adrese vzdelavani@linetscholaris.cz
nebo na telefonu 734 864 185. Více informací
o vzdělávacích kurzech LINET Scholaris naleznete
na webu www.linetscholaris.cz.
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Pečovatelství

Nové trendy v péči o seniory

LINET inovuje portfolio
Chmurná čísla a neveselé vyhlídky. Tak je většinou veřejnosti vnímán problém stárnutí populace i vlastního stáří. K pozitivnímu přístupu ke starým lidem i vlastnímu stárnutí vyzývají odborníci už řadu let. Aktuálně se zdá, že se pohled na stáří alespoň u části veřejnosti mění a že stáří má podporu i v oficiálních nejvyšších sférách. K razantnímu kroku se v rámci potřebných změn rozhodla
i společnost LINET, a to změnou struktury lůžkového fondu pro sociální péči a nabídkou nových lůžek se specifickými funkcemi pro
konkrétní klienty.

Z

měna v péči o seniory je nutná, na tom se
shodují všechny strany. Dobrá zpráva je, že
se tématikou začínají zabývat i oficiální místa.
První velkou a pozitivní změnu přinesl zákon
o sociálních službách z roku 2008, dalším kro
kem, byť diskutabilním, se stal start důchodové
reformy začátkem letošního roku. Navíc hned
ze začátku roku 2013 česká vláda odsouhlasila
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí
2013–2017, jehož cílem je zajištění dodržování
a ochrany lidských práv seniorů a také umožnit
společenské, ale i třeba pracovní uplatnění ros
toucího počtu příslušníků starší generace.
Trend: Domácí péče
a specializovaná zařízení
Za seniora se v ČR považují lidé pobírající sta
robní důchod. Těch je aktuálně 2,3 miliony a je
jich počet v následujících letech samozřejmě
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ještě poroste. Nejrozšířenějším způsobem péče
je nutné zvýšit mj. dostupnost speciálních, kom
o seniory je rezidenční zařízení, přestože senioři,
penzačních pomůcek a také dalšího vybavení,
kteří tento typ služeb vyžadují, jsou v menšině.
které umožní komfortní život seniorů v domá
V domovech
cím prostředí. Půj
pro seniory
čovny takového vy
Roste počet seniorů, kteří se bez
jsou přesto
bavení jsou zatím
specializované 24hodinové péče
dlouhé če
„bílými vránami“.
neobejdou.
kací doby,
Jednou z nich je
které ukazují
i půjčovna elek
na přetlak zájmu a nedostatek kapacity. Problém
tricky polohovatelných lůžek společnosti LINET,
je však jinde. Z historických důvodů totiž znač
která nabízí pronájem jak lůžek vhodných pro do
nou část klientely domovů pro seniory stále tvoří
mácí péči, tak dalších doplňků – antidekubitních
lidé, kteří nepotřebují intenzivní a specializova
matrací, polohovatelných křesel aj. Domácí péče
nou péči. Jenže pro ně chybí dostatečná nabídka
kombinovaná s terénními službami je vhodným
terénních pečovatelských služeb, která by umož
řešením pro alespoň částečně soběstačné seni
nila většině seniorů prožít kvalitní život mimo spe
ory.
cializovaná lůžková zařízení.
Roste ale také počet seniorů, kteří se bez spe
Rozvoj terénních služeb se proto jeví jako ne
cializované 24hodinové péče neobejdou. Řeč je
zbytný. Aby terénní služby mohly dobře fungovat,
zejména o nemocných Alzheimerovou chorobou
komfort 01/2013

Pečovatelství

a demencí. Rodinná nebo terénní péče o ně pře
stává být v určitých stádiích nemoci možná a jedi
nou alternativou je umístění do specializovaného
zařízení – domova se zvláštním režimem. Počet lů
žek v domovech se zvláštním režimem roste ade
kvátně zvyšující se poptávce a vzhledem k prognó
zám se bude zvyšovat i nadále.
Domovy se zvláštním režimem jsou typem
služby zaměřené na péči o imobilní seniory a také
seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou. Ty
pickým znakem kvalitního domova se zvláštním
režimem je větší počet personálu různého zamě
ření – pečovatelé, ergoterapeuti, sociální pracov
níci a samozřejmě zdravotní sestry. Tyto domovy
mají také speciální vybavení – kromě pomůcek pro
zdravotní péči a volnočasové aktivity je to speciální
vybavení pokojů uzpůsobené pro bezpečnost a pl
nohodnotný život ubytovaných seniorů.
LINET na změny reaguje
s předstihem
Měnící se realita v českých sociálních službách
a v péči o seniory se odráží i v potřebě speciálního
a kvalitního vybavení jak pro rezidenční, tak pro

domácí péči. „Nová situace vyžaduje nový a ra
zantní přístup, proto jsme se rozhodli v letošním
roce zásadním způsobem inovovat portfolio. Cí
lem je zmodernizovat a zkvalitnit profil našich
výrobků určených pro sociální péči a pro seni
ory,“ sdělil Zdeněk Grimm, obchodní ředitel LI
NETu pro ČR. Pro zákazníky je od data 1. du
ben 2013 připravena široká řada výrobků, které
zahrnují jak ekonomická lůžka s plně funkčním
vybavením, tak sofistikovaná lůžka pro klienty
s nejvyšším stupněm závislosti. Důvodem pro
změnu byla i potřeba větší bezpečnosti lůžek.
Všechna nově nabízená lůžka značky LINET
pro oblast pečovatelství toto splňují, protože
vyhovují požadavkům přísné evropské normy
ČSN EN 60601 2-52.
Inovace portfolia LINET nepocítí čeští zá
kazníci nijak dramaticky, protože většinu lůžek,
které v nabídce zůstanou, dobře znají – jako
například lůžka Altura Thema, Image, Latera,
Sentida a Contempora. „S  některými výrobky
budeme zákazníky teprve seznamovat. Jsem
přesvědčený, že klienti ocení jejich přednosti –
funkčnost, moderní design a v neposlední řadě

Anketa
Jaké očekáváte trendy v péči o seniory?
1.	Jakým směrem se bude péče o seniory ubírat? Bude se měnit?
2.	Jak by podle Vás mělo vypadat ideální lůžko pro seniory v rezidenční péči?
Ing. Jiří Horecký, MBA
prezident Asociace
poskytovatelů sociálních
služeb ČR
1. V krátkodobém hori
zontu dojde ke změně fi
nancování těchto sociálních služeb. Současný
stav je stále silněji kritizován jak odbornou, tak
širokou veřejností a je dále neudržitelný. V dlou
hodobém hledisku lze očekávat příchod stejných
trendů jako v západních zemích, tj. podpora terén
ních a ambulantních služeb, a to jak sociálních,
tak zdravotních. V důsledku stárnutí populace
bude vyvíjen tlak na větší dostupnost těchto slu
žeb. Nesmíme také zapomenout na další trend,
kterému se ani ČR nevyhne, a to je dramaticky
zvyšující se počet osob trpící demencí. Zvláště
u těchto skupin je péče v domácím prostředí
velmi náročná a v některých stádiích a případech
nemožná. Lze tedy očekávat zejména transfor
maci části lůžek domovů pro seniory na domovy
se zvláštním režimem, které jsou specializovány
na péči o tuto cílovou skupinu.
2. Ideální lůžko musí splňovat požadavky seniora
či uživatele sociální služby, který ho využívá. V ně
kterých případech tedy stačí jednoduché lůžko.

U osob, které vyžadují větší a intenzivnější stu
peň péče by pak mělo být samozřejmostí lůžko
elektrické a pokud možno kvalitní a všestranné,
aby ulehčilo i poměrně dost náročnou práci pe
čovatelského personálu.
Miroslava Barešová
ředitelka Domova
důchodců Bystřany
1. Očekávám, že se
bude nadále prohlubo
vat individuální přístup
ke klientovi, poskytovat péče na míru jeho schop
nostem a možnostem. Že bude věnována větší
pozornost výživě, příjmu stravy a nutričním hod
notám při respektování klientových preferencí.
Že se bude uplatňovat paliativní péče.
2. Mělo by umožňovat variabilitu. Např. pro hygi
enu jednoduchý držák na umyvadlo s možností
zasunutí pod lůžko. Klient si pak může sám kdy
koliv umýt ruce, namočit žínku. Polička na do
mácí obuv jako součást lůžka (uklízečka nemusí
nic zvedat a uživatel lůžka nic hledat nebo zako
pávat o bačkory na zemi). Nástavba na bočnici či
zábranu, oboustranně nasazovací, kde může mít
ležící klient položenou knihu, telefon a další.

Seniorská
populace v ČR
Odhaduje se, že 80 až 90 % osob starších
65 let je soběstačných s pomocí rodiny a nej
bližšího okolí, 13 % potřebuje pomoc v do
mácnosti, 7 až 8 % potřebuje soustavnou do
mácí péči a asi 2 % soustavnou péči ústavní.
Čili zhruba čtvrtina lidí ve věku nad 65 let vy
žaduje nějakou formu pomoci. Ve studii Ro
dinná péče o staré lidi se uvádí, že v české
populaci potřebuje pomoc ve většině každo
denních aktivit asi 2 % lidí nad 65 let věku
(tvoří 14 % populace) a k tomu asi 8 % osob
nad 80 let (tvoří 3 % populace).
V roce 2030 to bude asi 2 % z 23 %
(65+) a k tomu cca 8 % z 6,5 % populace
starších 80 let. Celkem to dnes představuje
0,76 % obyvatel, kteří potřebují každodenní
péči, tj. cca 75 tisíc starých lidí. V roce 2030
to však bude představovat již 1,5 % všech
obyvatel České republiky, kteří budou potře
bovat trvalou průběžnou každodenní péči.
Kromě toho ještě násobek tohoto čísla bude
představovat starší osoby, které budou vyža
dovat alespoň občasnou výpomoc.
Zdroj Komparace sociálních služeb
pro seniory, APSS ČR, o. s., 2010

Karel Vacek
ředitel Domova
důchodců Albrechtice
nad Orlicí
1. Věřím, že se péče o se
niory bude měnit. Všeo
becným trendem v sociálních službách se stává
tzv. „komunitní péče“. Předpokládám a rád bych
v to i věřil, že tento způsob bude možné aplikovat
i na péči o seniory. Byl bych nesmírně rád, pokud
by se již někdo zamyslel nad výstavbou nových
„lidojemů“ a nahradil toto budování investicemi
do péče, která odpovídá tomuto století. Toto jsou
ovšem politická rozhodnutí a s ohledem na naši
politickou situaci je nesmírně těžké odhadovat vý
voj. Nezbývá než doufat, že bude vyslyšen i hlásek
odborné veřejnosti.
2. Zajímavá otázka. Když navážu na předchozí,
tak péče se bude odehrávat v „domáčtějším“ pro
středí, ale přitom zdravotní stav a fyzické možnosti
současných uživatelů zůstanou stejné. Ideální
nové lůžko by tedy mělo být co nejlépe integrova
telné do běžného domácího prostředí při zacho
vání si svých současných funkcí. Nejkomfortnější
řešení by potom vypadalo asi jako lůžko Latera,
které ovšem bude vypadat jako součást běžné do
mácnosti.
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Pečovatelství
i podobné ceny, na které byli u starších modelů
lůžek zvyklí,“ upřesnil Zdeněk Grimm.
SerViS a VÝProdej KoNČících
modelů
V letošním roce končí prodej Prima, beta, Terno
Plus a altura Domea. Tato lůžka budou v posled

ních skladových kusech k dispozici za výprodejové
ceny. Zařízením, která tato lůžka používají, budou
samozřejmě k dispozici servisní služby, které LI
NET dosud poskytoval. „V oblasti servisu nepocítí
naši zákazníci žádné změny. Dostatek je i náhrad
ních dílů a samozřejmě služby poskytují kolegové,
kteří tato lůžka důkladně znají,“ okomentoval situ

Přehled lůžek pro oblast pečovatelství
Nová skladba pečovatelských lůžek, kterou LINET aktuálně představuje, pokrývá široké
spektrum potřeb v sociálních službách a v péči o seniory. Představujeme Vám její základní
strukturu. S dalšími dotazy kontaktujte Vašeho regionálního obchodníka, aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na www.linet.cz.
eStetica
Lůžko s konstrukčním základem 2 sloupových
jednotek nabízí vysokou funkčnost v příjemném

moVita
a VariaNta moVita aS
Je elektricky polohovatelné lůžko nabízející
komfort i funkčnost pro rezidenční péči. Movita
je výškově nastavitelná a nabízí i polohování ložné
plochy. Ta disponuje antidekubitním efektem pro
střednictvím dvojité autoregrese. Movita může být
vybavena průběžnými nebo dvoudílnými postrani
cemi. Variabilní je i další výbava, která umožňuje
péči o klienty s různým stupněm závislosti na péči.

aci Petr Jeřábek, vedoucí oddělení servisu v LI
NETu. Změny se nedotknou půjčovny společnosti
LINET, která bude i nadále nabízet lůžko Terno
Plus. K dispozici postupně budou i další modely
lůžek. „služby pronájmu aktivně podporujeme
a jsme rádi, že počty zapůjčených výrobků neustále
stoupají,“ doplnil vedoucí servisu v LINETu.

Lůžko s nízkou nástupní výškou vyvinul LI
NET před 4 lety a jeho výhody jsou prověřeny
početným zástupem personálu a klientů čes
kých domovů se zvláštním režimem i dalších pe
čovatelských zařízení. Pojetí lůžka vychází vstříc
specifickým potřebám klientů s alzheimerovou
nemocí a usnadňuje náročnou práci pečujících.
coNtemPora
Designem, kvalitou zpracování a vysokou
funkčností patří Contempora ke špičkovým vý

Contempora

robkům pro oblast pečovatelství. Nadčasová ele
gance se přizpůsobí různým typům interiéru a zá
roveň nabízí špičkové technologie typické pro
moderní pečovatelská lůžka – komfortní ležení,
antidekubitní efekt a bezpečnost.

Estetica

domácím designu. Pro různé typy klientů vyžadu
jících různé typy ochrany a bezpečí je možné zvo
lit ze 3 variant postranic – průběžné, ¾ a dělené.
speciální konstrukce polohovatelné ložné plochy
zvyšuje preventivní antidekubitní účinky. Lůžko
disponuje přednastavenou polohou kardiacké
křeslo pro pohodlí klientů a pro zlepšení funkcí
jednotlivých orgánů.
cariSma
Pohodlí, příjemný design a vysokou funkčnost
nabízí lůžko Carisma určené rezidenčním zaříze
ním. Vybavení lůžka i konstrukční vlastnosti se
plně přizpůsobí nárokům jednotlivých rezidentů.
LINET nabízí lůžko i v bariatrické variantě Carisma
300 s bezpečným pracovním zatížením 300 kg!

Movita

Lůžko je k dispozici také v základní variantě
Movita as s pevnou výškou ložné plochy 33 cm
a s možností polohování jednotlivých dílů ložné
plochy. Volitelná je verze s kolečky nebo pevnými
nohami. Všechna tato lůžka, včetně Movity v zá
kladní variantě, jsou konstruována podle nejno
vější bezpečnostní normy ČsN EN 60601252.

altura thema, latera thema,
image
skupina lůžek vystavěná na platformě slou
pové konstrukce má speciální funkce: kardiacké
křeslo, laterální náklon (Latera Thema) a Mobi
Lift® pro efektivnější a bezpečnou mobilizaci
(Image).

SeNtida

Image

Carisma
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Sentida

Novinkou je ekonomicky dostupné lůžko Ele
ganza 1, které je k dispozici i v designové variantě
pro sféru pečovatelství (více informací o lůžku na
jdete na poslední straně časopisu).
komfort 01/2013

LINET

O evakuační podložky

je zájem doma i v zahraničí
Jednoduché, přitom promyšlené a hlavně účinné. Takové jsou evakuační podložky k lůžkům, které LINET nabízí od loňska jako doplňkový sortiment. Tyto plachty slouží pro rychlou
evakuaci imobilních klientů a pacientů z nebezpečných budov. Jejich použití je možné bez
dalších podpůrných nástrojů, například zvedáků nebo dokonce výtahu.

pečnost uživatelů a případnou evakuaci imobil
ních uživatelů zjednoduší a urychlí.
V čem vidíte největší přínos evakuačních
podložek?
Podstatně se zrychlí přesun uživatelů z riziko
vého prostoru a jejich zabezpečení do příjezdu
záchranných složek. Nemáme k dispozici evaku
ační výtahy, některé prostory jsou stísněné, práce
v případě evakuace po schodišti se díky podlož
kám usnadní.
Jak proběhlo zaškolení personálu? Umí
s nimi pracovat?
Zástupce společnosti LINET Nikolaos Vidras
seznámil zaměstnance s manipulací a předvedl
praktickou ukázku s možností vyzkoušet si tak
v praxi evakuaci osob. Manipulace s podložkou je
velmi jednoduchá, navíc je každá podložka opat
řena nášivkou s instrukcemi pro evakuaci.

E

vakuační plachta funguje na jednoduchém
principu. Je upevněná pod matrací na lůžku,
a pokud nastane nebezpečná situace, lze snadno
pomocí popruhů podložku včetně matrace stáh
nout i se zabezpečeným klientem z lůžka a po
kračovat v evakuaci. Evakuační podložky mají
nosnost až 200 kg a s jejich pomocí je možné
překonat schody a další překážky. Tím se výrazně
zkracuje doba evakuace. Evakuaci je schopen
jednoduše provádět každý člen pracovního týmu
již po prvním zaškolení.
„Naše lůžka patří ke špičce zejména v bezpeč
nostních parametrech. Jsme rádi, že můžeme zá
kazníkům nabídnout výrobek, který bezpečí kli
entů posune ještě dál,“ sdělil Nikolaos Vidras,
regionální obchodní vedoucí LINETu.
Evakuační podložka je nehořlavá a velmi
odolná, v běžném provoze prakticky nezničitelná.
Zavedení tohoto záchranného prvku pomáhá vý
razně zkvalitnit péči jak z hlediska klientů, tak
z hlediska zřizovatele zařízení či externích
kontrol kompetentních orgánů.
Zájem o podložky projevují nejen tuzem
ské rezidenční zařízení. Na konci ledna LI
NET podložky s úspěchem představil na ve
letrhu Arab Health v Dubaji ve Spojených
arabských emirátech.
Z praxe: Evakuační
podložka zvyšuje
bezpečnost uživatelů
Jedním ze zařízení, která evakuační pod
ložky využívají, je Domov Alfreda Skeneho
v Pavlovicích u Přerova. Tento domov pro

seniory sídlí v objektu památkově chráněného
zámku. Celý zámecký areál byl vybudovaný
na konci 19. století a jako domov pro seniory za
čal sloužit v roce 1948. O několik let později byla
historická budova doplněna novostavbou sloužící
rovněž k ubytování klientů. V současné době má
domov kapacitu 122 lůžek, která jsou plně obsa
zena. Na otázky odpověděla Radana Hlobilová,
pověřená vedením domova.
Kolik evakuačních podložek ve Vašem domově používáte a považujete jejich počet za
dostatečný?
V současné době máme k dispozici 48 evakuač
ních podložek, průběžně bychom chtěli dovybavit
všechna lůžka touto podložkou.
Proč jste se rozhodli pro tento výrobek?
Nabídka společnosti LINET nás oslovila. Jsme
přesvědčeni, že evakuační podložka zvýší bez

Domov Alfreda Skeneho v Pavlovicích
u Přerova má k dispozici 48 podložek.

Trénujete pravidelně nácvik evakuace domova?
Ano, v těchto dnech jednáme se zástupci Hasič
ského záchranného sboru Olomouckého kraje,
pobočka Přerov. Termín cvičného požárního po
plachu pro letošní rok je stanoven na 24. dubna.
Jaká jiná bezpečnostní a protipožární řešení
používáte?
Na chodbách a na pokojích opatřených protipo
žárními dveřmi máme umístěny požární hlásiče.

Pro více informací kontaktujte zákaznické
centrum LINETu na tel.: 312 576 400 nebo
emailu: obchodcr@linet.cz nebo požádejte
svého regionálního zástupce o praktickou
ukázku evakuace s podložkou.
Instruktážní video naleznete na:
www.youtube.com/LinetMarketing

Podložky umožňují snadnou evakuaci
ze schodů.
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Pečovatelství
Většinou jsou podle ní starostliví a chodí své
blízké do domova navštěvovat. „Začátky byly pro
rodiny těžké, protože hodně klientů k nám přešlo
právě z domácího prostředí, ale postupně jsme
si získali důvěru jak klientů, tak právě jejich ro
din,“ dodává.
S péčí o klienty tu personálu pomáhají nízká,

Pokoje jsou vybaveny nízkými lůžky
Sentida.

Nový Domov

Matky Vojtěchy
Těsně v linii hradeb středověkých Prachatic byla vloni postavena novostavba Domova
Matky Vojtěchy, zařízení určené hlavně pro klienty s demenci, hlavně s Alzheimerovou
chorobou.

D

omov sídlí v blízkosti Hospice sv. Jana N. Ne
umanna, který je i jeho zřizovatelem. Nese
jméno významné členky Kongregace Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského, tudíž není divu, že
je také v aktivním spojení s prachatickými sest
rami boromejkami. „Naše vrchní sestra je členka
řádu, další sestra dochází poskytovat duchovní
péči a komunikovat s našimi klienty,“ popisuje
Radka Kylbergerová, vedoucí Domova Matky Voj
těchy. I spolupráce s hospicem podle ní funguje
na výbornou. „Hlavně v začátcích nám hospic ve
lice pomohl, nejen sdílenými zkušenostmi, ale i zá
půjčkami vybavení, které jsme ještě neměli k dis
pozici, například odsávačky nebo polohovatelná
křesla,“ říká Radka Kylbergerová.
Domov Matky Vojtěchy má za sebou necelý
půl rok existence. Byl otevřen 1. listopadu loň
ského roku a kapacita 26 lůžek se prakticky oka
mžitě naplnila. Domov slouží hlavně obyvatelům
Prachaticka a širšího okolí. „Poptávka po specia
lizovaných lůžkách v domovech se zvláštním reži
mem bohužel obecně převyšuje nabídku, a to ne
jen u nás, přesto v současné době neuvažujeme
o rozšíření,“ doplňuje vedoucí domova.
Pokoje v domově mají kapacitu 1 až 2 lůžka
a nacházejí se ve dvou patrech, v přízemí je pro

8

vozní zázemí a také prostor pro budoucí kapli.
Nebydlí zde pouze senioři, i když ti převažují, ale
služby jsou poskytovány i mladším klientům, na
příklad s poúrazovou demencí. Věk obyvatel Do
mova Matky Vojtěchy se pohybuje od 74 do 94
let, jeden zdejší klient má 37 let.
Denní režim není nijak přísný, respektuje
zvyklosti jednotlivých klientů. Den začíná vstá
váním, hygienou, se kterou pomáhají ošetřova
telé, a snídaní. Během dopoledne se mohou kli
enti účastnit různých aktivit s ergoterapeutkou
a aktivizační pracovnicí – společné cvičení, va
ření, zpívání, cvičení paměti, reminiscence apod.
Po obědě následuje odpočinek, který každý tráví
libovolně – na pokoji nebo ve společenských
místnostech. Odpoledne, obvykle po 14. ho
dině, chodí klienti na procházku – buď přímo
v areálu domova, nebo ve veřejně přístupném
areálu hospice, kde je vybudovaná nádherná za
hrada s jezírkem. Možná je i procházka s dopro
vodem do blízkého centra města. Večeře se po
dává od pěti hodin a večerní program je volný
a nese se v klidovém režimu. Návštěvy probí
hají neomezeně, rodina či blízcí mohou navští
vit klienta prakticky kdykoliv. Komunikaci a spo
lupráci s rodinami si Radka Kylbergerová chválí.

elektricky polohovatelná lůžka Sentida. „Jsou vý
borná, dobře se s nimi pracuje. Polohu nastavu
jeme nejen na základě našeho úsudku, ale také
zkoušíme a klient si sám řekne, jaká je mu nej
příjemnější,“ shodují se ošetřovatelky Domova
Matky Vojtěchy. Chválí si i polohovatelná křesla
Softlin Komfort, s jejichž pomocí mohou klienty
více zapojit do denních aktivit.
Personál domovem žije
Personál Domova tvoří především ošetřo
vatelky a zdravotní sestry. „Jsme rádi, že u nás
máme i zástupce mužského pohlaví, jednoho
muže zdravotníka a jednoho ošetřovatele,“ podo
týká Radka Kylbergerová. Celý kolektiv funguje
výborně – všichni jsou nadšenci a mají ohrom
nou chuť do práce. Největší odměnou pro ně jsou
pokroky klientů, třeba když se klient rozmluví
a začne s nimi komunikovat. Syndrom vyhoření,
nebo jiné potíže plynoucí z náročné práce s kli
enty s demencí se zatím po tak krátké době fun
gování domova neobjevují. Preventivně zde mají
ale už naplánované supervize. Další aktivitou je
i společný víkendový výjezdní pobyt pro perso
nál, který se uskutečnil už vloni na podzim před
otevřením domova a velice se osvědčil. Pro pra
covníky je také již připravena řada školení za
měřených na speciální techniky a práci s klienty
s Alzheimerem a demencí, například bazální sti
mulace, aktivizační techniky, reminiscence nebo
validace. Některé kurzy se konají ve vlastním
vzdělávacím středisku pro hospic a domov v tzv.
baště, která se nachází v areálu, další probíhají
externě. Domov by rád také získal dobrovolníky
pro práci s klienty. „Zatím se to nepodařilo, ale
už jsme navázali spolupráci s teologickou fakul
tou a její studenti k nám přijedou na stáž,“ uzavírá
vedoucí domova.
komfort 01/2013

Podporujeme

Jistota s LINETem
pokračuje i v roce 2013

Jistota s LINETem, společný charitativní projekt Nadace Komerční banky – Jistota a společnosti LINET vstoupil letos do třetího ročníku a díky Memorandu o spolupráci se do projektu už vloni aktivně zapojila Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Cílem projektu a všech tří zainteresovaných stran je zvýšení kvality života nemocných v terminálním
stádiu.

zástupci Nadace KB Jistota a LINETu vyhod
notí. V loňském roce vyhověli všem 11 žadate
lům o příspěvek. Slavnostní předání šeků a také
zhodnocení spolupráce proběhlo ve slavnostním
duchu vloni na podzim. Na setkání, které hos
tila společnost LINET v Želevčicích u Slaného,
se sjeli zástupci podpořených hospiců, Nadace
KB Jistota a Asociace poskytovatelů hospicové
péče ČR.
„Celková výše podpory dosáhla 1,8 milionů
korun. Za tuto částku byla nakoupena moderní
lůžka, křesla a matrace pro 11 českých hospiců.
Věříme, že i letos se opět podaří podporu Jistoty
s LINETem nasměrovat tam, kde bude skutečně

Podpořené hospice v roce 2012
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna,
Prachatice
Hospic sv. Lazara, Plzeň
Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
Hospic v Mostě, Most
Hospicová péče sv. Zdislavy, Liberec
Hospic Anežky České, Červený Kostelec
Hospicové občanské hnutí Duha, Hořice
Hospicové hnutí Vysočina,
Nové Město na Moravě
Hospic sv. Alžběty, Brno
Hospic na sv. Kopečku, Olomouc
Hospic Citadela, Valašské Meziříčí

A

jak podpora prostřednictvím Jistoty s LI
NETem funguje? Provozovatelé lůžkových
i domácích hospiců mají možnost zakoupit lůžka
a další vybavení s celkovou slevou až 70 % z běžné
ceny výrobku. Nadace KB Jistota se zavázala, že
žadatelům o příspěvek poskytne finanční dar až
ve výši 40 % z celkové ceny lůžka vyrobeného spo

lečností LINET. Výrobce, společnost LINET, pak
udělí další slevu ve výši 30 % z celkové ceny elek
tricky polohovacích lůžek Latera a Altura a dále
pak slevu 25% z ceny matrace ze svého sorti
mentu nebo z ceny seniorského křesla.
Dosáhnout na tuto podporu není pro hospice
složité. Stačí zaslat žádost o podporu, kterou pak

Podporujeme hodnocení nejlepších
nemocnic i domovů pro seniory
Společnost LINET bude i letos podporovat hod
notící projekt Nemocnice ČR. Žebříček nejlep
ších nemocnic sponzoruje už několik let, a to kon
krétně hlavní cenou pro vítěze, který i letos získá
resuscitační lůžko Multicare. Naopak novinkou
je partnerství s nadačním fondem Veselý senior
a prvním ročníkem soutěže Senior centrum roku.

zdraví. Absolutní vítěz si odnese hodnotnou
hlavní cenu: sofistikované resuscitační lůžko Mul
ticare s aktivní matrací a zařadí se po bok před
chozích vítězů. Vloni se jím stala Karvinská hor
nická nemocnice a v předchozích dvou ročnících
pražská Nemocnice na Homolce. Více informací
o projektu naleznete na www.hc-institute.org.

Nemocnice ČR 2013
Žebříček nejlepších nemocnic v ČR bude se
staven i v letošním roce. Pořádající sdružení HC
Institute bude opět nemocnice hodnotit ze 3 hle
disek – na základě spokojenosti pacientů, spo
kojenosti zaměstnanců a z pohledu finančního

Senior centrum roku 2012
Nová soutěž pro domovy pro seniory, domovy
se zvláštním režimem i stacionáře pro seniory má
za cíl ocenit nejen práci lidí, kteří se věnují senio
rům, ale také zvýšit atraktivitu tohoto tématu mezi
širokou veřejností. Vítěz bude vyhlášen ve 4 ka

pomáhat vážně nemocným a umírajícím,“ sdělil
Zdeněk Grimm, ředitel obchodu LINETu pro ČR.
Zájemci si mohou žádosti o podporu staho
vat online na www.nadacejistota.cz. Informace
o projektu Jistota s LINETem, odkaz na dotazník
pro žadatele i kontakt, na který žádost odeslat,
je k dispozici také na www.linet.cz v sekci O nás.

tegoriích – domov pro seniory, domov se zvlášt
ním režimem, denní stacionář a týdenní stacionář
a ve zvláštní kategorii Nejlepší domov pro seniory
certifikovaný Značkou kvality. LINET věnuje vítě
zům ve dvou prvně jmenovaných kategoriích mat
raci Simcair I-con v hodnotě 18 150 Kč.
Aktuální informace o soutěži jsou k dispozici
na www.seniorcentrumroku.cz.
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Výsledky Pádové studie
České asociace sester 2012:

Monitoring a prevence přispívají ke snížení
výskytu pádů
V únoru bylo zveřejněno vyhodnocení projektu Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů, tzv. Pádové studie ČAS z let 2011
a 2012. Počet pádů v českých nemocnicích se v tomto období meziročně snížil o 11 %, díky tomu se zlepšil také indikátor kvality v parametru Pády u hospitalizovaných pacientů. Projekt sledování pádů organizačně a odborně zajišťuje Česká asociace sester.
Dlouhodobým partnerem studie je společnost LINET, která sledování pádů finančně podporuje a dodává i elektronickou aplikaci pro
online sledování pádů.

SyStematicKÝ moNitoriNg
Pády jsou klasifikovány jako jedna z tzv. nežá
doucích situací při hospitalizaci. Co se týče počtu,
patří k těm nejčastějším mimořádným událostem
a bezesporu je i nejnebezpečnější. Poranění způ
sobená pády mají dlouhodobý charakter a do
provází je snížená mobilita pacienta. Je to boles
tivá komplikace při rekonvalescenci, která může
ve výjimečných případech vést až ke smrti. Velmi
nebezpečné jsou pro pacienty v seniorském
věku, u seniorů jsou přitom pády nejčastější příči
nou úrazu. U pacientů vyšších věkových kategorií
mají pády až šestinásobnou mortalitu ve srovnání
se zbytkem populace. Ta navíc s postupujícím vě
kem strmě stoupá, po 65. roce života se s kaž
dou dekádou zvyšuje.
Pády se v ČR systematicky sledují od roku
2002, kdy se do sledování zapojilo 15 zdravot
nických zařízení. Od té doby počet zúčastněných
nemocnic každým rokem narůstá. V letech 2011
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a 2012 pády sledovalo 41 nemocnic, tj. více než
1/3 lůžkových zdravotnických zařízení v České re
publice. struktura účastníků je různorodá: zapo
jují se velké fakultní nemocnice, které mají až 17
tisíc hospitalizovaných pacientů za jedno čtvrtletí,
i malá zařízení s 1 300 hospitalizacemi za čtvrtletí.
Projekt zajišťuje Česká asociace sester, od ledna
letošního roku je součástí Národního systému hlá
šení nežádoucích událostí. V roce 2010 byla také
spuštěna online aplikace, která zjednodušila evi
denci pádů a umožnila jeho snadnější průběžné
vyhodnocování. Účastníci Pádové studie také mají
přístup k referenčním hodnotám – statistiky pádů
ve srovnatelných zařízeních, které mohou srovná
vat s vlastními výsledky.
aKtuálNí VÝSledKy PádoVé
Studie ČaS
V projektu sledování pádů u hospitalizova
ných pacientů bylo vloni monitorováno celkově

755 500 hospitalizovaných pacientů. Zdravot
níci u nich evidovali 7 660 pádů. Z toho bylo za
znamenáno 28 % pádů s lehkým zraněním, 9 %
s těžkým zraněním a podíl pádů bez zranění či
nil 63%. Nejvíce pádů se odehrálo na odděleních
interních oborů – 51 %, obory následné péče za
znamenaly 27 % pádů. Na chirurgických odděle
ních se vyskytlo 21 % pádů a nejméně jich bylo
monitorováno v dětských oborech – pouze 1 %.
Jako nejčastější místo pádu byl uveden po
koj, a to v 77 % v roce 2012. Není proto divu, že
příčinou pádu byl v nejvíce případech jmenován
pád z lůžka, vstávání z lůžka a opření se o nesta
bilní oporu. Další velkou skupinou příčin pádu je
chůze, a to konkrétně nestabilita při chůzi a za
kopnutí nebo uklouznutí při chůzi.
„Dobrou zprávou je, že hodnoty sledovaného
indikátoru kvality péče se od zahájení monito
ringu v roce 2002 pohybují na horní hranici ak
ceptovatelného rozmezí. V dílčích výsledcích toto
rozmezí mírně překračují, a to zejména v oblasti
následné péče, v interních oborech, kde je vy
soký podíl pacientůseniorů,“ sdělila Dita svobo
dová z České asociace sester.
liNet: ÚČiNNá PreVeNce Pádů
a Úrazů
Výsledkem pádové studie nejsou jen statistiky,
ale i vyhodnocení čísel ze strany managementu
nemocnic a přijetí preventivních opatření. „Pro sní
žení výskytu doporučujeme dbát především na in
formovanost pacientů a pravidelné vzdělávání
ošetřujícího personálu. Mezi další patří například
používání polohovatelných, výškově nastavitelných
lůžek zajištěných postranicemi,“ uvedla Dita svo
bodová. bezpečnost a prevence pádů je velkým
tématem pro partnera studie – společnost LINET.
„Z mezinárodních zkušeností víme, že právě bez
pečnost pacientů je z hlediska lůžek jedním z nej
důležitějších parametrů. Naše lůžka proto splňují
komfort 01/2013
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nejpřísnější světové standardy, konkrétně napří
klad novou Evropskou normu ČsN EN 606012
52 platnou od loňska i v českém prostředí. Naše
výrobky mají kromě toho ucelený a nadstandardní
soubor vlastností a funkcí, které bezpečný pobyt
na lůžku zajišťují,“ doplnila Pavlína horová, marke
tingová manažerka společnosti LINET.
Koncepce bezpečného lůžka LINET zahr
nuje systém sofistikovaných funkcí promyšle
ných do nejmenšího detailu. Klíčovým prvkem
bezpečnosti jsou postranice, které ochrání při
pobytu na lůžku a poskytují oporu při mobilizaci
a nácviku vstávání z lůžka. Koncept doplňují další
unikátní funkce – například automatická brzda
Ibrake nebo multizónový bed Exit alarm.
VariaBilNí a SPolehliVé
PoStraNice
Nejvýraznějším preventivním opatřením proti
pádům z lůžka jsou postranice. LINET nabízí ta
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BezPeČNá moBilizace
Vstávání z lůžka patří podle výsledků Pádové
studie Čas k rizikovým aktivitám. Mobilizace je při
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cienta. Přitom neomezují pacienta ve svobodném
pohybu. Nastavení výšky i rozsahu postranic je
snadné a ergonomické. Výškové nastavení a mož
nosti extenze zajišťují bezpečnost ležících pacientů
i při používání vysokých antidekubitních matrací.
Všechny typy postranic LINET vyhovují bez
pečnostní normě ČsN EN 60601252, tzn. že
pomocí konceptu minimálních mezer výrazně sni
žují riziko úrazu pacienta mezi pohyblivými částmi
lůžka.
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Příčina pádu

bilní oporu při vstávání nebo usedání na lůžko.
V madle je integrované tlačítko, kterým si paci
ent může sám nastavit vhodnou výšku lůžka. Mo
bilizaci podporují také ergonomická držadla, která
jsou součástí designu postranic. Díky systému
MobiLift® poskytuje při mobilizaci pacienta sestra
nebo fyzioterapeut pouze asistenci. Mobilizační
systém lůžek LINET usnadňuje práci personálu
a pacienta motivuje k samostatné aktivitě.

zakopnutí,
uklouznutí
při chůzi

Zdroj: Pádová studie ČAS

Funguje tak, že se brzda aktivuje automaticky
po 1 minutě v případě, že je lůžko nezabrzděné
a připojené do elektrické sítě.
Bed exit alarm
Funkcí s velkým preventivním potenciálem je
na lůžkách LINET multizónový senzor bed Exit
alarm. Ten se aktivuje v okamžiku, když se pa

i-BraKe
automatická brzda Ibrake eliminuje riziko
úrazů v souvislosti s nezabrzděným lůžkem.

tom pro pacienty nezbytným krokem při rekonva
lescenci. Imobilita totiž způsobuje řadu závažných
zdravotních komplikací. Lůžka LINET umožňují
bezpečné vstávání a mobilizaci pomocí unikátní
funkce MobiLift®. Mobilizační madla MobiLift®
jsou součástí ložné plochy lůžka a poskytují sta

cient blíží k okraji lůžka, a upozorňuje jak samot
ného pacienta, tak i personál na potenciální ne
bezpečí a možné riziko pádu.
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Brazílie

Víte, že

v pohybu

Domov pro 200 milionů lidí, 5. největší stát světa a jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik, aktuálně je 5. na světovém žebříčku, přičemž na této pozici vystřídala Velkou Británii. To vše a mnohem víc je Brazílie – největší stát na jihoamerickém kontinentu a přitom
jediný, kde se nedomluvíte španělsky. V Brazílii totiž díky specifickému koloniálnímu dědictví uspějete pouze s portugalštinou.
Matka vod
Charakterizovat stručně a jednoduše Brazílii
je nadlidský úkol. S  tím souhlasí i Martin Loš
ťák, regionální obchodní vedoucí LINET pro ob
last Jižní Ameriky. „Na poznání celé země je
potřeba několik lidských životů,“ podotýká. Roz
lehlost země je jedna věc a rozmanitost jed
notlivých regionů a územních celků věc druhá.
Nejdominantnějším přírodním regionem je be
zesporu Amazonie. Amazonka (Rio Amazonas)
je nejvodnatější, nejdelší a má největší povodí
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ze všech řek na Zemi. Udávaná velikost povodí
se pohybuje v různých zdrojích od 6 915 000
do 7 180 000 km². To zabírá 40 % celého svě
tadílu, přičemž podstatná část jejího toku pro
téká Amazonským deštným pralesem. A  pře
vážná část povodí se nachází právě v Brazílii.
Turisticky atraktivní je především dlouhé po
břeží Atlantického oceánu s krásnými plážemi.
Velkou část plochy státu zabírají také pohoří,
i když se nejedná o žádné velehory – vyšší
Guyanská a rozlehlá Brazilská vysočina na jiho

	Brazílii vládne žena – prezidentka Dilma
Rouseffová?
brazilský fotbal je nejúspěšnější na světě
v počtu titulů mistrů světa (celkem ho zís
kal 5x)?
národním jídlem je např. feijoada (maso
s fazolemi) a churrasco (masová jehla)?

východě. Jejich nejvyšší vrcholky mají nadmoř
skou výšku cca 3 000 m.
Lekce v toleranci
Stejně jako jsou zde rozmanité přírodní pod
mínky, je pestré i obyvatelstvo. Populace je slo
žená z imigrantů z různých koutů světa. To ji na
prosto odlišuje od všech ostatních zemí Latinské
Ameriky, kde dominuje vliv španělského (nebo ji
ného) kolonizátora. Původní (indiánské) obyva
telstvo dnes v Brazílii představuje jen asi půl pro
centa, zbytek jsou přistěhovalci. „Mísí se tu úplně
všechny národnosti, náboženství i barvy pleti. Ni
kdo nemá s nikým problém, všichni mluví portu
galsky a jsou Brazilci,“ doplňuje Martin Lošťák.
Většina lidí osidluje pobřeží Atlantického oce
komfort 01/2013
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ánu, kde jsou příjemné klimatické podmínky. Je
zde soustředěn prakticky veškerý průmyslový po
tenciál země, vyrostla zde největší města – São
Paulo (11 milionů obyvatel – samotné město bez
příměstských oblastí), Rio de Janeiro (6 milionů
obyvatel), Salvador, Recife a další milionové aglo
merace.
Největší brazilská města budou v příštích le
tech hostit nejvýznamnější sportovní akce pla
nety. V roce 2014 to bude světový šampionát
ve fotbale – brazilské národní hře a vedle žen
i zdejší největší vášně. O dva roky později se
do Ria de Janeira sjedou nejlepší sportovci světa
letní olympijské hry. O sportovním a hlavně fot
balovém nadšení Brazilců nejsou pražádné po
chyby, prubířským kamenem bude ale výstavba
nových stadionů, sportovišť a potřebná infrastruk
tura. Na konci loňského roku byl slavnostně ote
vřen 1. kompletně přestavěný fotbalový stadion,
další mají být uvedeny do provozu během letoš
ního roku.
Příležitost
pro připravené
Peníze centrální vlády i dalších investorů ale
neplynou pouze do fotbalu, ale i do sektorů ve
řejného zájmu. Například do zdravotnictví. Vláda

zde otevírá možnosti soukromých investic do in
frastruktury a sama plánuje rozsáhlé investice.
„V posledních letech tu najednou vznikla nová
střední třída čítající okolo 40 milionů obyvatel,
která chce konzumovat spotřební zboží, mít lepší
bydlení, nové auto,“ podotýká Martin Lošťák. Pří
ležitostí je proto celá řada v různých odvětvích.
Na druhou stranu je zdejší podnikatelské pro
středí právem označováno za jedno z nejobtíž
nějších na světě. Nepředstavitelná byrokracie,
neefektivní státní správa, korupce, tristní infra
struktura atd.
„Velkým problémem ve zdravotnictví jsou chy
bějící kapacity, které tady na rozdíl od vyspě
lého světa chybí. Nemocnice se proto staví, roz
šiřují, modernizují. Pro dodavatele nemocničního
a zdravotnického vybavení jsou Brazílie a trhy La
tinské Ameriky určitě jedny z nejzajímavějších
na světě,“ domnívá se Martin Lošťák z LINETu.
Co se týče aktuální úrovně zdravotnických slu
žeb, panuje rozmanitost i tady. „Brazilské zdra
votnictví je dvourychlostní. Soukromý sektor
je na špičkové světové úrovni, místní nemoc
nice skutečně patří do světové TOP špičky co
se týče vybavení lékařů i kvality péče. Nejlepší
soukromá zařízení jsou Hospital Sírio Libanés,
Hospital Albert Einstein, Hospital Oswaldo Cruz

– všechny v São Paulu,“ říká. Roční rozpočet
těchto nemocnic je v řádu několika miliard reálů
(tzn. desítek miliard korun). Přístup do těchto
nemocnic mají ti, kdo si platí soukromé zdravotní
pojištění. Jenže větší část brazilské populace zá
visí na státním systému, který je zdarma. Tam je
situace velmi odlišná, nemocnicím chybí hlavně
kapacity a moderní vybavení. Lékaři často pra
cují na půl úvazku ve státním a na půl v soukro
mém zařízení.

V rytmu samby
Tanec, pro který je typický smyslný pohyb
pánve a nohou, se tančí téměř při každé pří
ležitosti. Zvláštní událostí pro sambu a sa
motnou Brazílii vůbec je únorový karneval,
na který se sjíždějí turisté z celého světa.
Nejpopulárnější karneval probíhá v Riu de
Janeiru. Jeho vrcholem je přehlídka taneč
ního umění, originálních kostýmů a kulis
nejvýznačnějších škol samby na tzv. sam
bodromu – stadionu uzpůsobenému jen
a pouze podívané na toto karnevalové šílen
ství.

LINET patří v Brazílii

do první ligy

Česká nemocniční lůžka se v Brazílii líbí čím dál víc. Po prvních úspěšných zakázkách
v posledních letech se LINETu vloni podařil kapitální úspěch – dodávka 9 tisíc lůžek
do fakultních nemocnic v celé zemi. Na to, jak zakázka probíhala i jaké další plány má
LINET v této zemi, jsme se zeptali Martina Lošťáka, regionálního obchodního vedoucího
LINETu pro oblast Jižní Ameriky.
Jaké postavení
má nyní LINET
v Brazílii?
Během
posled
ních pěti let, kdy
se do Brazílie za
čaly výrobky firmy
LINET dovážet, se
z této značky stal
poměrně významný hráč na trhu. Za poslední
roky se naše dovozy vyrovnají dvěma hlavním
americkým konkurentům. K pozici LINETu v Bra
zílii bezpochyby významně přispěla realizace za
kázky pro FNDE (Fundo Nacional de Desenvol
vimento de Educação) na bezmála 9 000 lůžek
pro fakultní nemocnice po celé Brazílii.

Kde všude slouží lůžka z LINETu?
Nejsilnější prodeje jsou ve státech Rio de Jane
iro, São Paulo a na severovýchodě Brazílie. Zá
kazníky jsou jak státní, tak soukromé nemocnice.
Jak se podařilo lůžka nainstalovat, uvést
do provozu a zaškolit personál?
Hladký průběh instalace a zaškolení personálu
záleží z velké části také na připravenosti ne
mocnice. V každé nemocnici je zcela odlišná si
tuace a instalace a zaškolení se často realizují
na etapy.
Jaké další úkoly Vás teď v Brazílii čekají?
Především transformace dceřiné společnosti
ve fungující firmu, která umožní nejen zajištění

úspěšného pokračování obchodní činnosti v Bra
zílii, ale bude sloužit jako centrála pro podporu
našich zákazníků z celé Jižní Ameriky. Jako
každý rok se budeme i letos v květnu prezentovat
na veletrhu Hospitalar v São Paulu.
Máte sám osobní zkušenost s místními zdravotními službami?
Ano. A na jejím základě doporučuji cizincům dlou
hodobě žijícím v Brazílii uzavřít pojištění umožňu
jící lékařskou péči v soukromých nemocnicích,
a i mezi těmi je potřeba vybírat.
Jakou pověst tady mají Češi, české firmy
a české výrobky?
Povědomí o České republice existuje přede
vším ve vzdělanějších vrstvách. Často si Brazilci
vzpomenou na Československo. Dobrou pověst
měly strojírenské výrobky, obráběcí stroje, prů
myslové celky, jako cukrovary, cementárny, elek
trárny, které sem od nás kdysi byly dodávány.
Dnes velmi roste obliba Prahy jako turistického
cíle, což velmi pozitivně přispívá k našemu image
v Brazílii. Nejznámějšími Čechy jsou pak v Brazílii
samozřejmě fotbalisté.
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Půjčovna postýlky

MiMi
roste

síť půjčoven První postýlky MiMi se opět
rozrostla. Nové kontaktní místo v hostivici
u Prahy slouží zejména zájemcům o zapůjčení
postýlky z Prahy a z okolních míst ve středo
českém kraji. Postýlku MiMi nabízí v hosti
vici společnost Mláďátko (www.mladatko.cz),
která pronajímá i další praktické potřeby pro
péči o novorozená miminka.
Postýlka je ale dobře dostupná klientům
ze všech koutů republiky. Kontaktních míst
je aktuálně 14, kromě hostivice také v brně,
Českých budějovicích, Liberci, v Plzni, hradci
Králové, Pardubicích, Mladé boleslavi, v Měl
níku, Olomouci, Frýdku Místku a samozřejmě
v centrále půjčovny ve slaném. Dvě půjčovny
fungují přímo v porodnicích, a to v Karlových
Varech a Domažlicích. Vedle osobního vyzved
nutí na uvedených kontaktech je možné si ob
jednat postýlku s dopravou, kterou pro půj
čovnu zajišťuje renomovaná společnost TNT.
„Zájem o pronájem postýlky, kterou si
od ostrého startu půjčovny v loňském roce za
půjčilo víc než 700 rodičů, stále roste. Věříme,
že nové zápůjční místo vyjde vstříc početným
klientům z Prahy a okolí,“ uvedla Romana
Loumová, manažerka projektu První postýlka
MiMi ze společnosti LINET. Pražští nastáva
jící rodiče si mohou nově postýlku nanečisto
vyzkoušet, a to v baby Clubu Juklík v Praze
stodůlkách.

Liberec

Karlovy
Vary

Mladá bloeslav
Mělník
hradec Králové
slaný
Pardubice
hostivice
FrýdekMístek
Olomouc

Plzeň
Domažlice

14

brno
České budějovice

arab health 2013 –
jedním slovem úspěch
LINET se na konci ledna jako každoročně
představil na nejprestižnější výstavní akci pro
střední východ a afriku – na mezinárodním vele
trhu arab health v Dubaji (spojené arabské emi
ráty). Tématem stánku celé LINET Group byla le
tos bezpečnost pacienta, a to v celkovém pojetí
řešení pokojů.
„Letošní prezentace na arab health byla mi
mořádně úspěšná z hlediska návštěvnosti,
ohlasu od partnerů, ale především zákazníků.
Mezi nimi přitom nechyběli významní lékaři a klí
čoví manažeři nemocnic ze saúdské arábie, spo
jených arabských emirátů, Jemenu, Jordánska,
nebo dokonce Indie či Indonésie. Mnohá ze se
tkání vyústila v konkrétní obchodní nabídky a pří
ležitosti – jedním slovem úspěch,“ shrnuje účast
LINET Group regionální obchodní manažer pro
afriku a střední východ Jiří Plecitý.
Výstavní stánek v oceňovaném designovém
provedení s motivem les – obloha nabídl 4 kom
plexně řešené pokoje. Nejvíce pozornosti pou
tal pokoj pro intenzivní péči s lůžkem Multicare
vybaveným bezkontaktním systémem pro sle
dování základních životních funkcí – Vitalmoni
tor. Další pokojíčky byly určené: VIP klientele,
dětským pacientům a poslední, vystavěný podle
konceptu Memoriana pro klienty s demencí.
„Lůžka, projekty pokojů a vlastně celý stánek
vzbudily u zákazníků nefalšované nadšení. Což
dokumentuje mimo jiné prodej dekorací stánku
včetně tapety lesa nebo výzdoby dětského po

koje od české designérské firmy LaVMI,“ uza
vřel Jiří Plecitý.

LINET spouští projekt hRaD –
pracujeme harmonicky, rovnovážně,
alternativně i doma
Jak sladit rodinný a pracovní život mladých ma
minek, jak jim usnadnit návrat do zaměstnání
po rodičovské dovolené anebo jak pomoct že
nám nad 50 let najít znovu zaměstnání – to jsou
některé z cílů nového projektu, pro který se spo
jily LINET, firemní mateřská školka Linetka a ob
čanské sdružení Kolpingova rodina smečno.
Jmenuje se hRaD – pracujeme harmonicky,
Rovnovážně, alternativně i Doma. a v prosinci
Evropský sociální fond a ministerstvo práce a so
ciálních věcí na něj poskytlo dotaci ve výši 4,35
milionu korun.
LINET patří v podpoře skloubení rodinného
a profesního života k průkopníkům. Školka Li
netka je jednou z vůbec prvních firemních ma
teřských školek v ČR, navíc LINET poskytuje
zaměstnancům, zejména mladým rodičům s krat

šími úvazky, pružnou pracovní dobou anebo
i možnost práce z domova. Cílem a výsledkem
celého projektu bude vytvořit a odzkoušet me
todiku, kterou budou moci převzít i ostatní firmy
zejména v našem regionu. Testování bude zahr
novat ověření základních strategií pro skloubení
rodinného a pracovního života, odborné poraden
ství, další rozvoj znalostí zaměstnanců, zavádění
či vylepšení pružných forem organizace práce,
služby péče o děti atp. Nové metody a služby si
v průběhu projektu vyzkouší a zároveň prověří
jejich účinnost celkem 177 zaměstnanců a za
městnankyň. Celý projekt hRaD bude mít v LI
NETu na starosti pro to určený projektový ma
nažer, který bude spolupracovat s mateřskou
školkou Linetka a odbornou podporu mu bude
poskytovat právě Kolpingova rodina smečno.
komfort 01/2013
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V americe se LINETu daří
Během tří let své existence si dceřiná spo
lečnost LINETu v Usa, LINET americas, vý
razně upevnila postavení na trhu. Posledním
úspěchem je smlouva s prestižní organizací
sdružující zdravotnická zařízení zvaná Premier
healthcare alliance. Díky tomu se LINET stává
schváleným dodavatelem nemocničních lůžek
pro jejích 2 700 zařízení pro akutní péči po ce
lých spojených státech, v Kanadě a Portoriku.
LINET a Premier vyjednávaly partnerství
více než dva roky. „smlouva s Premierem je
výjimečná v mnoha směrech. Jedním z hlav

Přírůstek v eshopu

ních důvodů pro umístění našeho podnikání
do města Charlotte byla také silná touha na
vázat partnerství s Premierem, jehož potenci
álu jsme chtěli využít pro rozšíření našich ino
vativních a designových řešení na americkém
trhu,“ říká výkonný ředitel LINET americas Co
lin bain.
Zájem o lůžka LINET v Usa také podpo
řil úspěšný audit americké Food and Drug Or
ganization (FDa), který proběhl na sklonku
loňského roku v mateřském závodě LINETu
v České republice.

Nejnovějším přírůstkem
v eshopu společnosti LINET
je plyšová hračka v podobě
sestry LIN. Objednávat
si ji můžete, stejně
jako další zajímavé
předměty pro práci
i relaxaci s motivem
maskotů LINETu – sestry
LIN a doktora NETa,
online na:
www.linet.cz/eshop

Křížovka
Vyluštěte křížovku a můžete získat zajímavé ceny. Z Vašich správných odpovědí vygenerujeme 10 úspěš
ných luštitelů, kterým zašleme některou ze zajímavých cen s motivem sestry LIN a doktora NETa. V ta
jence najdete bonmot, jak jinak než o lůžku.
Vyluštěnou tajenku zasílejte do redakce na adresu neumannova@4jan.cz nejpozději do 30. dubna
2013. Do předmětu zprávy prosím uveďte „Křížovka LINET“ a připojte pozici a adresu svého zaměst
nání. Výsledek losování sdělíme výhercům emailem. Přejeme příjemnou zábavu při luštění a štěstí při
losování! aktuální tajenka začíná slovy: Postel je jako zvětšovací sklo…(dokončení najdete v tajence).
Znění tajenky z Komfortu 4/2012: „milenec je správný chlap v nesprávné posteli.“
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Výherci křížovky z Komfortu 4/2012:
hana Dandová (Pelhřimov), Mgr. simona
Peteříková (Tachov), bc. Václav brácha
(Říčany), Marcela Jindřichová (Praha), Ivana
bahníková (Nymburk), Pavla Pokorná (Ostrava),
Pavlína Gruberová (Plzeň), sM benicie
Mihoková (Tišnov), Irena horková (Zlín), alena
Korandová (benešov)
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Eleganza 1
vše, co očekáváte od nemocničního lůžka
VaRIabILNÍ POsTRaNICE
Lůžko Eleganza 1 může být vybaveno dvěma druhy postranic.
Plastové dělené postranice vynikají moderním designem a vý
bornou čistitelností. Jednodílné sklopné postranice jsou unikátní
díky ergonomicky umístěnému odjišťovacímu mechanismu –
Varianta:
práce sester je tím
výrazně06
usnadněna.
Eleganza 1 ve variantě pro zdravotnictví

NaDsTaNDaRDNÍ
bEZPEČNOsTNÍ PaRaMETRY
SAFE
BED1 plně vyhovuje nejpřísnějším
SAFE BED
Lůžko
Eleganza
požadavkům

Eleganza 1 ve variantě pro pečovatelství

normy ČsN EN 60601252:2010. Vysoké bezpečnostní para
metry poskytují bezpečí pacientům a usnadňují práci personálu.
Všechny ovladače lůžka jsou vybaveny bezpečnostním GO tlačít
UJE
UJE
kem, kteréVYzabraňuje
za
HOV 1-2-52 nechtěnému polohování.VYbezpečnostní
HOV 1-2-52
60
60
0
0
6
6
EN dosahuje až 250 kg.
EN
tížení lůžka

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