SANTÉ NEWS

V Santé poskytneme tu nejlepší prenatální péči
Včasné odhalení karcinomu prsu v Mammologické poradně
Trpíte nadměrným pocením? Pomůžeme Vám!
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Novinky v Rehabilitačním centru Santé

V Santé
poskytneme
tu nejlepší
prenatální
péči
V komfortním prostředí našich
privátních klinik nabízíme
všem nastávajícím maminkám
kompletní předporodní péči
včetně monitoringu a zajištění
špičkové porodnice v Praze
nebo Neratovicích. Vývoj dítěte
může být ovlivněn tím, jak o něj
bude postaráno před, během
a po samotném porodu.

Postaráme se o hladký průběh těhotenství a následný porod. Po narození miminka
je možné využít našich Pediatrických karet Santé včetně registrace a my už vše
zařídíme. Tým našich lékařů je připraven se o Vás postarat v tom nejdůležitějším
období pro Vás i Vaše dítě.
Využijte špičkové péče, kterou Vám nabízíme spolu s předními českými porodnicemi!
Kompletní předporodní a poporodní péči jsme pro Vás, nastávající maminky, připravili
ve dvou variantách:

Předporodní a poporodní péče BASIC
Servis LINKY SANTÉ 1212;
kompletní předporodní péče včetně monitoringu;
výběr nemocnice (Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, Thomayerova
nemocnice, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Neratovice);
registrace klientky ve vybrané porodnici;
prohlídka nemocnice, pokojů a porodních sálů;
telefonické konzultace s gynekologem kdykoli v průběhu těhotenství;
převzetí do péče porodnice v cca 36. týdnu těhotenství;
otec/rodinný příslušník u porodu;
po porodu telefonická konzultace s ošetřujícím gynekologem Santé;
kontrolní ultrazvuk dělohy týden po propuštění z nemocnice;
po šestinedělí převod klientky zpět do Santé;
praktický dárek.

Předporodní a poporodní péče PREMIUM
obsahuje navíc
Výběr vlastního porodníka včetně stand-by režimu;
telefonické konzultace s vybraným lékařem kdykoli před porodem;
zprostředkování nadstandardního pokoje, stravy a dalších nadstandardních služeb
v případě zájmu;
záznam porodu.
Santé nabízí komplexní péči pro celou rodinu!
Podrobnější informace Vám poskytne ošetřující lékař, recepce či LINKA SANTÉ 1212,
linka@sante.cz, www.sante.cz. Zdravotní sestry LINKY SANTÉ 1212 jsou připraveny
zodpovědět veškeré dotazy ohledně předporodní péče a objednat Vás na vyšetření
u lékaře na konkrétní termín dle Vašich časových možností.
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V Santé poskytneme
tu nejlepší prenatální péči
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KARTY Santé
pro děti
Santé se chce v rámci myšlenky
„rodinného lékařství“ starat
o celou rodinu, pochopitelně
i o ty nejzranitelnější, o děti.
Nabízíme kompletní spektrum
pediatrických karet, dle jednotlivých
věkových kategorií až po přechod
dítěte na standardní kartu Santé.
Představujeme Pediatrické karty, které
doplňují stávající portfolio Junior Karet
Santé a jsou určeny pro pacienty, kteří
mají zájem o registraci u praktického
lékaře pro děti a dorost v Santé.
Zaručíme Vám důkladnou péči pro Vaše
děti, předejdete tak nemocím a jejich
zdraví bude pevnější. Myslete na jejich
budoucnost.

PEDIATRICKÁ KARTA

PEDIATRICKÁ KARTA

Organizace péče

Organizace péče

Doplňkové služby

• 24 hodinová služba LINKY SANTÉ
1212

• 24 hodinová služba LINKY SANTÉ
1212

• V akutních případech návštěvní
služba lékaře (do 20 km za hranicí
města Prahy)

Prevence

Prevence

• Preventivní prohlídky u dětského
lékaře dle harmonogramu
pojišťoven

• Preventivní prohlídky u dětského
lékaře dle harmonogramu
pojišťoven

• Doplňkové služby odpovídající 90%
běžného ceníku Santé

• Dítě má nárok na jednu prevenci
u stomatologa

• Preventivní prohlídka u dětského
lékaře v roce, kdy není prevence
hrazena (dle harmonogramu
pojišťoven)

pro registrované klienty 0-2 roky

Léčebná péče
• Zajištění zdravotní péče ve všech
medicínských oborech

pro registrované klienty 2-19 let

• Dítě má nárok na dvě prevence
u stomatologa a jednu u oftalmologa

Očkování

• Základní psychologická diagnostika jednou ročně

• Povinná očkování dle
harmonogramu pojišťoven

Léčebná péče

• Vypracování programu
nadstandardního očkování

• Zajištění zdravotní péče ve všech
medicínských oborech

Doplňkové služby

Očkování

• První návštěvní služba lékaře
a zdravotní sestry (do 20 km
za hranicí města Prahy)

• Povinná očkování dle
harmonogramu pojišťoven

• V akutních případech návštěvní
služba lékaře (do 20 km za hranicí
města Prahy)
• Doplňkové služby odpovídající 90%
běžného ceníku Santé

• Vypracování programu
nadstandardního očkování

Cena: 7 500 Kč
Myslete na budoucnost Vašich dětí.
Více informací Vám poskytne LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz
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KARTY Santé
pro děti
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Včasné odhalení karcinomu
prsu v mammologické poradně
Vážené klientky,
v současné době podstupuje
mnoho žen vyšetření na včasné
odhalení rakoviny (karcinomu) prsu
a jiných nemocí prsu. Čekací listiny
v ordinacích po celé republice jsou
často přeplněné a Vy musíte čekat.
V Santé Vás nic takového ale nečeká,
vyšetříme Vás v nejkratším možném
termínu a ještě se přizpůsobíme Vašim
časovým možnostem.
Neváhejte a přidejte se k dalším
pacientkám po celém světě a nechte
se preventivně vyšetřit. Nic není
důležitějšího, než Vaše zdraví. Myslete
proto na budoucnost.
Rakovina neboli karcinom prsu,
představuje v současnosti jeden
z nejzávažnějších epidemiologických
problémů České republiky. V naší zemi
je každoročně diagnostikováno více než
5 500 nových případů onemocnění. Výskyt
tohoto onemocnění v naší republice
nepatří ve srovnání s jinými ekonomicky
vyspělými státy k nejvyšším, zato úmrtnost
je vysoká a má stále stoupající tendenci.
Hlavní příčinou tohoto stavu je fakt,
že vysoké procento (až 40 %) nemocných
s karcinomem prsu přichází k lékaři
v pokročilém stádiu choroby, kdy šance
na vyléčení je podstatně menší. Rakovina
prsu se vyskytuje převážně u žen,
ale v ojedinělých případech i u mužů.

6

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM
KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

Včasná diagnóza znamená šanci na úplné
vyléčení! Mnoho známých žen je toho
příkladem.

NÁVŠTĚVA
MAMMOLOGICKÉ PORADNY
OBSAHUJE:
•
•
•
•

klinické vyšetření zahrnující sono prsu
(ultrazvuk);
rozhovor s lékařem, detailní
stanovení rodinné anamnézy a rozbor
rizikových faktorů;
instruktáž a edukaci klientky,
jak správně samovyšetřovat prsa;
celkové zhodnocení zdravotního
stavu a doporučení případného
dalšího postupu léčby.

Na základě těchto vyšetření lze vyloučit
nádorové onemocnění prsu, rozptýlit
zbytečné obavy Vás pacientek nebo
odhalit nebezpečné onemocnění v jeho
počátku, kdy je ještě možná účinná léčba.

Cena: 840 Kč

PROGRAM
Samovyšetření prsu
Dalším krokem v prevenci
a včasném odhalení rakoviny prsu
je tzv. samovyšetření prsu. V rámci
půlhodinového programu Vás
speciálně vyškolená porodní asistentka
za pomoci unikátního výukového
modelu naučí, jak správně postupovat
při samovyšetřování prsu. Tento model
je skutečnou replikou ženských prsou
s patologickými změnami. Byl vyroben tak,
aby působil reálně na pohled i na dotek,
obsahuje bouličky, metastáze mízních
uzlin a prsu a změny kůže, dokáže Vám
tedy reálně pomoci rozpoznat problém.

V průběhu programu se dále
seznámíte:
•
•
•
•

se základní anatomií prsu;
typy zhoubných nádorů a příznaky
karcinomu prsu;
rizikovými faktory pro vznik
karcinomu prsu;
vyšetřovacími metodami a možnými
způsoby léčby.

Během vyšetření také obdržíte brožurku
s praktickým návodem, jak postupovat při
samovyšetření prsu.

Cena: 490 Kč

Podrobnější informace Vám poskytne ošetřující lékař, recepce či LINKA SANTÉ 1212.
Zdravotní sestry LINKY SANTÉ 1212 jsou připraveny zodpovědět veškeré dotazy
a objednat Vás na vyšetření na konkrétní termín dle Vašich časových možností.

Včasné odhalení karcinomu prsu
v mammologické poradně
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Okénko Davida
Drahonínského

Pomáháme tam,
kde je třeba!

Zeptali jsme se Davida, dvojnásobného paralympijského medailisty na to,
co ho čeká v probíhajícím roce 2013.

Zaměstnanci Santé Group se 17. května 2013 zapojili do Mezinárodního dne firemního
dobrovolnictví Give & Gain Day 2013. Spojili své síly s ostatními zaměstnanci po celém
světě a pomohli veřejně prospěšnému sektoru.

„V tomto roce mě čeká MS v Thajsku až začátkem listopadu. To znamená, že mám před
sebou dost dlouhou sezónu, končí vlastně v době, kdy už jsem začínal přípravu na nový
ročník. Předchozí světové šampionáty probíhaly vždy v rozmezí červenec až září.“
„I kvůli tomu jsem musel svoji přípravu upravit, abych se zbytečně neunavil a pak neměl
na konci sezóny málo sil. V současnosti trénuji 3x týdně a 2x týdně chodím na rehabilitaci
do Rehabilitačního centra Santé, občas si také zajdu do bazénu nebo posilovny. Připravuji
se i po mentální stránce jelikož se mi tato část přípravy osvědčila před Paralympijskými
hrami v Londýně. Začal jsem také cvičit jógu a různá dechová cvičení.“
„V období červenec, srpen se vydám do lázní a pokusím se zrelaxovat tělo, jak jen
to půjde. Na přelomu srpna a září mi začíná tvrdý trénink, kde bych se chtěl dostat
do té nejlepší kondice a v říjnu už jen dopilovat detaily. V listopadu pak začíná zmíněný
světový šampionát a já chci odletět do Thajska maximálně připravený.“

Ústřední myšlenkou této iniciativy je darovat a získat. Firemní dobrovolníci darují svůj
čas, energii i nápady. Získají za to dobrý pocit z prospěšné práce, nový pohled na svět
a jedinečný zážitek.
Neziskové organizace darují své nadšení a zkušenosti a získají odhodlanou pracovní
sílu. A zapojené firmy? Darují čas svých zaměstnanců a materiální prostředky a získají
motivované loajální zaměstnance a pozitivní image.
Do letošního dobrovolnického dne se v České republice v konečném součtu zapojilo
27 firem se svými 723 dobrovolníky, což je více než 50% nárůst oproti loňskému roku.
Na celém světě pak pomohlo přes 12 tisíc dobrovolníků v 18 zemích a pomohli tam,
kde je to skutečně potřeba.

„Důležité samozřejmě je, abych byl v listopadu zdravotně v pořádku, protože po dvou
paralympijských cyklech, které mám za sebou cítím, že se to na mém zdraví podepisuje
čím dál tím více. Navíc skloubit trénink s prací a s relaxací je dost náročné. Profesionalizace
sportu handicapovaných je jen krásný sen a tak i nadále musím velké úsilí věnovat
tomu, abych získal další partnery. Touto cestou bych rád Santé poděkoval za spolupráci
a podporu.“
Společnost Santé přeje Davidu Drahonínskému pevné zdraví a mnoho úspěchů!

Vidíme to jinak
– Šťastný pátek 13.!
Santé se stane hlavním partnerem benefiční akce „Vidíme to jinak – Šťastný pátek 13.“,
který se koná 13. září 2013 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 11. Výtěžek z akce
jde plně a transparentně na konkrétní pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením
– pomocí sociálních služeb Klubu Hornomlýnská. Každý den v roce je příležitostí udělat
někoho šťastným. To platí i pro pátek třináctého.  
Santé Vás srdečně zve na tento benefiční koncert pro každého, kdo se chce bavit.
Celou akcí Vás bude provázet moderátorka Ester Janečková a těšit se můžete například
na kapelu The Tap Tap.
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Okénko Davida Drahonínského
Pomáháme tam, kde je třeba!
Vidíme to jinak – Šťastný pátek 13.!
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Vyzkoušejte
metody
alternativní
medicíny
v Santé

KONSTITUČNÍ HOMEOPATIE

je jednou z nejčastěji využívaných
forem alternativní léčby. Vyznačuje
se vysokou účinností a zároveň krajní
šetrností k organismu pacienta, neboť
nevykazuje žádné vedlejší účinky.
Je zařazena mezi tzv. celostní léčebné
metody, které ovlivňují nejen fyzickou
stránku, ale současně i stránku psychickou
a emoční.

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE VYZKOUŠET,
CO NABÍZÍ DVĚ NEJZNÁMĚJŠÍ
METODY ALTERNATIVNÍ LÉČBY –
AKUPUNKTURA A HOMEOPATIE.

VHODNÉ POUŽITÍ
HOMEOPATICKÉ LÉČBY:
•

AKUPUNKTURA je tisíce let stará
léčebná metoda pocházející z Číny.
Pro svou šetrnost k lidskému organismu
a účinnost se dnes s úspěchem používá
po celém světě. Prostřednictvím stimulace
akupunkturních bodů na těle napomáhá
k obnovení psychické a fyzické rovnováhy
člověka, která je často narušena vlivem
moderního způsobu života.

•

•
•

VHODNÉ POUŽITÍ
AKUPUNKTURY:
•
•
•
•
•
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úleva od bolesti zad a bolesti kloubů;
preventivně ke zvýšení fyzické
a psychické odolnosti organismu;
proti oslabení imunitního systému,
nachlazení, viróze, alergii, astma;
pomocná metoda při léčbě vysokého
tlaku, onemocnění trávicího traktu;
proti stresu, nespavosti,
migréně, bolesti hlavy, psychické
nevyrovnanosti.

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM
KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

Doba trvání akupunkturní léčby závisí
na charakteru léčených potíží. Náhle
vzniklé krátce trvající potíže lze léčit
v několika akupunkturních sezeních.
Dlouhodobější potíže vyžadují sérii sezení.
Konkrétní postup doporučí Váš ošetřující
lékař.
CENA:
Vstupní vyšetření (90 minut) 1 300 Kč
Kontrolní vyšetření (45 minut) 700 Kč

proti psychickým potížím nespavosti, úzkosti, fobii, depresi,
závislostem;
dále působí na alergii, migrénu,
ekzém, lupénku, poruchy
menstruačního cyklu, metabolické
choroby, onkologické nemoci apod.;
posilování imunity;
chronická onemocnění – infekce,
alergie, artróza, únava.

Homeopatie je velmi vhodnou léčbou
pro těhotné a kojící ženy, pro kojence
i batolata a lze ji s úspěchem užít i při
léčbě několika různých zdravotních
problémů najednou.
CENA:
Vstupní vyšetření (60 minut) 950 Kč
Kontrolní vyšetření (30 minut) 600 Kč

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA V SANTÉ VÁM NABÍZÍ DALŠÍ ZPŮSOBY PÉČE O VAŠE
ZDRAVÍ!
Více informací o homeopatii a akupunktuře Vám poskytne ošetřující lékař, recepce
nebo LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz.

Vyzkoušejte metody alternativní
medicíny v Santé
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Novinky v REhabilitačním
centru Santé
Rehabilitační centrum Santé je jedno
z komfortních zařízení, které vzniklo
jako součást soukromé zdravotnické
sítě Santé. Zaměřuje se jak na
fyzioterapii, tak na masáže. Praha tak
může svým obyvatelům nabídnout
jedinečné zdravotnické pracoviště
soustřeďující komplexní nabídku
těchto služeb: klasické a exkluzivní
masáže, masáže pro těhotné ženy,
lymfodrenáže či manuální a fyzikální
terapii.
Mezi nejčastěji využívané procedury
patří masáž lávovými kameny, medová
masáž a masáž Zen Touch Shiatsu.
Na jaře jsme pro Vás rozšířili nabídku
služeb v péči o Vaše tělo. Přijďte a nechte
se hýčkat v příjemném prostředí našeho
Rehabilitačního centra Santé.

Co nového nabízíme?

Breussovu masáž - postup
metody spočívá v intenzivním vtírání
masážního třezalkového oleje po celé
délce páteře. Důraz je přitom kladen
na postižená, bolavá místa. Celá páteř
se snadněji regeneruje a hybnost
organismu se zlepšuje.
Metodu stabilizačního
a mobilizačního systému
- ta je založena na aktivním cvičení
s elastickým lanem. Při cvičení se aktivují
funkční svalové spirály, potřebné
ke stabilizaci páteře a správnému držení
těla.

Kineziopating - metoda, která

využívá speciálně navržené elastické pásky
k ovlivnění bolestivých stavů pohybového
aparátu. Využívá se nejen ve sportovní
medicíně, ale i v rehabilitaci.

Naši vysoce kvalifikovaní fyzioterapeuti
pečují o Vaši fyzickou kondici a pomáhají
Vám s problémy z mnoha oblastí například:
•
•
•
•
•
•
•
•

bolesti krční, bederní a hrudní páteře;
bolesti kolenních a ramenních kloubů;
bolesti hlavy;
léčba degenerativních chorob
pohybového aparátu;
léčba funkční ženské sterility;
cvičení pro posílení středu těla „CORE“;
zlepšení fyzické kondice procedurou
FLOWIN;
a mnoho dalších.

Odborný personál se postará o to, aby pro
Vás byla každá procedura příjemně stráveným
časem, který věnujete svému zdraví. Naši zkušení
terapeuti pracují pouze s ověřenými přístroji
a bezpečně využijí fyzikální síly ve Váš prospěch.
Pomůžeme Vám udržovat, či znovu získat, zdraví
a dobrou fyzickou kondici.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dornovu metodu - jemnou

manuální terapii, jejíž pomocí jsou klouby
a obratle bezpečně a přesně uváděny
zpět do svých původních, anatomicky
správných poloh. Provádí se volným
a přirozeným pohybem ošetřovaného
a jemným tlakem palců, nebo ruky
terapeuta.

Ještě dnes se můžete objednat k našim fyzioterapeutům!
Pro objednání kontaktujte LINKU SANTÉ 1212 nebo linka@sante.cz, www.sante.cz.
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Novinky v Rehabilitačním
centru Santé
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Jak udržet letní opálení
ExtraCare je program podpůrné zdravotní péče, který Vám pomůže vyřešit
nenadálé situace týkající se diagnózy roztroušené sklerózy.

Letní dovolenou, pobyt na slunci, u vody nebo v přírodě není radno zanedbat.
V Santé jsme pro Vás připravili nabídku produktů, které využijete i po létě.
Na recepcích Santé najdete vše, co potřebujete. Naši odborníci Vám rádi poradí
a doporučí vhodný přípravek dle Vašich individuálních potřeb.

Společnost Santé Development ve spolupráci se společností NOVARTIS představuje
ExtraCare, program podpůrné péče pro všechny pacienty, u kterých byla diagnostikována
roztroušená skleróza.

Vhodná kosmetika na ochranu pleti:

Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá svou
vlastní centrální nervovou soustavu – mozek a míchu. Projevuje se vznikem zánětlivých
ložisek, které ničí ochranný obal nervových vláken tzv. myelin. Tím ovlivňuje schopnost
nervových buněk spolu navzájem komunikovat. To se projevuje různýmí neurologickými
potížemi, jako jsou například poruchy zraku a citlivosti, poruchy chůze, hybnosti
a rovnováhy. Nemoc postihuje zejména mladé lidi mezi 20. a 40. rokem. Její příčina není
známa.

GS Intensun 30 tbl. – přípravek určený speciálně pro bezpečnější a intenzivnější
opálení, které déle vydrží. Působí proti stárnutí pokožky, tvorbě vrásek a zvyšuje regeneraci
pokožky po opalování.

Co Vám ExtraCare péče přináší?
•
•
•
•
•
•
•
•

Zodpovězení otázek spojených s Vaším onemocněním a léčbou;
odborné konzultace Vašeho zdravotního stavu a asistenci odborného zdravotního
personálu u Vás doma nebo v kontaktním místě nemocnice;
odbornou pomoc a poradenství s aplikací léku a případných nežádoucích příhod
spojených s léčbou;
LINKU SANTÉ +420 221 970 880, kde je pro Vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
k dispozici školený zdravotnický personál, s nímž můžete konzultovat aktuální dotazy,
popřípadě si můžete domluvit konkrétní termín konzultace se SANTÉ sestrou;
zodpovězení dotazů telefonicky nebo e-mailem;
telefonický kontakt s nabídkou dalších konzultací v pravidelných termínech;
SMS připomínku termínu domluvené konzultace s Vaší SANTÉ sestrou;
kvalitní zdravotní péči poskytovanou pacientům zcela zdarma.

GS Betakaroten 30 tbl. - chrání tělo před UV zářením a působením volných radikálů
při opalování na slunci i v soláriu. Je potřebný pro udržení zdravého zraku a pro podporu
imunitního systému. Udržuje zdravou pokožku a má pozitivní vliv na vlasy.

Excipial U Lipolotio 200 ml. - krém na citlivou pokožku. Je vhodný pro použití
k ochraně a ošetřování citlivé nebo mírně podrážděné kůže. Určen je převážně pro suchou
až velmi suchou kůži a také jako podpůrný prostředek při kožních onemocněních, jejichž
důsledkem je vysušená pokožka. Vyhlazuje její drsný povrch a napomáhá jí udržovat
si svou elasticitu a odolnost proti vnějším vlivům.

Dále doporučujeme:
Multi - Gyn – tablety nebo krém - zajišťuje účinnou komplexní péči o intimní
zdraví ženy. Obnovuje a chrání vlastní, přirozenou bakteriální mikroflóru a obnovuje
přirozené pH intimních partií. Multi - Gyn je bezpečný, mohou ho používat jak dívky před
pubertou, tak ženy během těhotenství nebo kojení.
Fenistil gel - odstraňuje svědění a tlumí alergickou reakci. Nejčastěji se Fenistil gel
používá při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, po pokousání a poštípání hmyzem.
Vhodný je také při poškození kůže slunečním zářením a u mírných povrchových
popálenin.

Jak se objednat na odbornou konzultaci?

Akutol sprej - na poranění. Jedná se o ochranný plastický obvaz bez zápachu. Používá
se k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění. Plastická ochrana
zabraňuje přístupu cizorodých látek ze zevního prostředí, ale nebrání přirozenému dýchání
pokožky. Sprej po nanesení do 2 vteřin zasychá a vytvoří voděodolnou vrstvu. Rána tak
zůstane uzavřená před nepříznivými vlivy. Proces hojení pod plastickou vrstvou obvazu
však stále probíhá. K odstranění obvazu dojde samovolně po 3 - 4 dnech.

•
•
•

Podrobnější informace Vám poskytne ošetřující lékař, recepce či LINKA SANTÉ 1212.

Jak se registrovat do programu?
•
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Přímo ve Vašem RS centru vyplněním registračního formuláře.

V RS centru prostřednictvím Vaší zdravotní sestry;
telefonicky nebo e-mailem u Vaší SANTÉ sestry;
prostřednictvím nonstop LINKY SANTÉ +420 221 970 880.

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM
KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

ExtraCare
Jak udržet letní opálení
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Trpíte nadměrným
pocením? pomůžeme Vám!
Miliony lidí po celém světě a desítky
tisíc lidí v České republice trápí
nadměrné pocení. Dotyčným lidem
způsobuje značné problémy jak
v profesním, tak i soukromém životě.
Pocení je přirozený děj, pro organismus
životně důležitý. Slouží k udržení
stabilní tělesné teploty, ke zvlhčování
a ochlazování povrchu těla a k udržování
pružné a zdravé kůže. Pot je neustále
vylučován na povrch kůže, kde se usazuje
ve formě tenkého filmu a spolu s mazem
chrání kůži proti většině bakterií a plísní.
Nadměrné pocení nemusí nutně
znamenat zdravotní problém. Stres, ostrá
jídla, nápoje (alkohol, káva) či vysoká
okolní teplota, to vše jsou faktory, které
pocení mohou ovlivňovat. Pokud však
pocení nastává bez zjevné příčiny, může
se jednat o idiopatickou hyperhidrózu,
což je porucha funkce potních žlázek
spojená s nadměrnou tvorbou potu.

Navíc se hodinu před zákrokem aplikuje
na ošetřovaná místa lokálně znecitlivující
mast. Po 2 až 3 dnech po injekci pocení
v místě léčby obvykle ustupuje a účinek
zpravidla trvá 4 až 6 měsíců. Postupně
zeslabuje, což vyžaduje druhou sadu
injekcí. Následující podání jsou stejně
účinná jako první injekce a také doba bez
pocení je stejně dlouhá.
Tento zákrok využívají nejen lidé, kteří
mají indikovaný zdravotní problém,
ale především ti, kteří potřebují
reprezentovat a to nejen sami sebe.
Jde nejen o profesi modelek, ale také
o manažerské pozice, herce, advokáty
či moderátory televizních či společenských
akcí.

Využijte špičkových služeb v oblasti
estetické dermatologie a svěřte své zdraví
a krásu do rukou profesionálů v Santé.
Náš tým specialistů Vám poskytne
podrobné informace ke každému
zvolenému zákroku a doporučí
nejvhodnější ošetření právě pro Vás.

Co Vám v oblasti
estetické dermatologie
dále nabízíme?
•
•
•
•
•
•
•

Poradenství a konzultace;
odstranění jemných mimických
vrásek;
odstranění vrásek na čele a mezi
obočím;
odstranění jizev;
korekci linie rtů, zvětšení a modelaci rtů;
chemický peeling;
omlazení a rehydrataci (mezoterapii).

PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ
JE NUTNÁ KONZULTACE
S LÉKAŘEM V CENĚ 450 Kč.

Jak se zbavit
nadměrného pocení?
Efektivní a rychlé řešení je aplikace
Botulotoxinu (typ A), který se dokáže
navázat na nervová zakončení potních
žláz a tlumit jejich činnost. Aplikuje
se injekčně sérií vpichů do oblasti
podpaží, dlaní nebo chodidel. K aplikaci
se používají tzv. inzulinové stříkačky, které
umožňují přesné odměření dávky a mají
tenkou jehlu, s níž je vpich šetrnější.
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Ještě dnes se můžete objednat k našim
specialistům! Více informací Vám
poskytne LINKA SANTÉ 1212,
linka@sante.cz, www.sante.cz.

Pro věrné klienty
nabízíme slevu 10%!

Trpíte nadměrným pocením?
pomůžeme Vám!
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S panem
ŘEDITELEM Viterou
o tom, co nového
v BENEFITECH

Tvoříme most
a bouráme mýty
			

Rozrůstáme se

Pane řediteli, jak už zaznělo, Vaše společnost letos v září oslaví 10 let. Přibližte
nám, co nového chystáte pro Vaše klienty?

Santé Institut se ve své podnikatelské působnosti rozvinul v auditorskou, personální,
poradenskou a pracovnělékařskou agenturu práce s úzkou komplexní specializací
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Santé Institut je založen
na zkušenostech pracovního lékařství naší mateřské společnosti Santé, která zaměstnává
ve svých řadách kolegy se zdravotním postižením a patří, tak k nejvýznamnějším
zaměstnavatelům OZP v České republice, kdy za tuto svojí činnost byla vyhodnocena
mnoha českými a zahraničními oceněními.

„Ve spolupráci s dodavatelskou sítí pod vedením Martina Stanického chystáme mnoho
zajímavých soutěží o hodnotné ceny. V těchto dnech například probíhá soutěž zaměřená
na blížící se letní dovolené, kam jsme zařadili spoustu užitečných cen pro spokojenou,
odpočinkovou, ale i aktivní dovolenou. Dále soutěžíme o tablety, MP4 přehrávače
nebo o permanentky do fitness centra či o vstupenky do kina. Chystáme také nabídky
od dodavatelů z oblasti sportu, vzdělávání a rekreace.“

Našim klientům zajišťujeme komplexní a systémový HR management při zaměstnávání
OZP, počínaje „Auditem pracovních pozic vhodných pro OZP“, náborem vhodných
zaměstnanců, psychologickými službami, pracovní a bilanční diagnostikou, posouzení
vhodnosti pracovních míst pro zaměstnávání OZP, edukací managementu, tvorbou
legislativy, BOZP a PO se vztahem na OZP až po tvorbu speciálních benefitních balíčků
pro zdravotně postižené zaměstnance.

Zmínil jste dodavatelskou síť. Jak se Vám daří rozšiřovat místa v ČR, kde mohou
Vaši klienti platit benefitními prostředky?

Pro zaměstnavatele zřizujeme rehabilitační a sportovně relaxační centra, kde pracují osoby
se zdravotním postižením, programy „Zdravá firma“ a „HANDICAP ASSISTANCE SANTÉ
online“. Při všech těchto činnostech úzce spolupracujeme s pacientskými skupinami,
nadacemi, nadačními fondy, o.p.s., které sdružují OZP. Naším nezbytným partnerem
při řešení aktivního zaměstnávání osob se zdravotním postižením je Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Generální ředitelství Úřadu práce, Státní úřad inspekce práce, Hospodářská
komora ČR a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Společnost BENEFITY a.s. oslaví tento rok 10 let od jejího vzniku a to je řádný
důvod k oslavám. A jak jinak toto kulaté výročí oslavit než společně s desetitisíci
klienty, kteří tuto společnost využívají jako zprostředkovatele benefitního
programu.

Daří se nám rozšiřovat síť partnerů o desítky měsíčně i když jednání s některými dodavateli
není snadné a mnohdy trvá i několik měsíců. Nyní pracujeme na navýšení počtu
dodavatelů zejména v lokalitě severních Čech a na Moravě. Ostatně každý klient se může
přesvědčit sám. Pravidelně, každý měsíc, vydáváme BENEFITY NEWS, kde představujeme
nové dodavatele a ti co se do něj nevejdou, jsou ihned po nasmlouvání uveřejněni v
katalozích klientů v sekci NOVÍ DODAVATELÉ.
Je vidět, že se společnosti daří a že se neustále rozvíjí, je tomu tak?
„Ano, musíme si udržet krok s konkurencí a chceme být neustále o krok před ní. Velmi
dobře si uvědomujeme, že naše společnost musí neustále růst, proto se soustředíme také
na nové akvizice a rozšiřování portfolia našich zákazníků. Za úspěchy Benefitů bych chtěl
poděkovat celému týmu, který kolem sebe mám. Jsou to lidé plní nápadů, kteří mají chuť
neustále něco zlepšovat. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto skvělého kolektivu.“
Děkujeme za rozhovor. Tolik slova ředitele společnosti. Přejeme BENEFITŮM
vydařené oslavy desátého výročí a spousty spokojených klientů, ale i dodavatelů,
bez kterých by to nešlo.

Více informací naleznete na stránkách
www.sante-institut.cz

Více informací o společnosti BENEFITY a.s. Vám poskytne HELP LINKA BENEFITY 1212, www.benefity.cz
a www.facebook.com/Benefity.
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S panem Viterou o tom, co nového v BENEFITECH
Tvoříme most a bouráme mýty
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Bavte se golfem,
hrajte rekreační
golf na Slapech!
Užijte si radost z golfu i bez členství
v golfovém klubu a bez golfového
handicapu. Potřebujete snad
k rekreačnímu tenisu nebo volejbalu
nějaký certifikát? Ne. A stejné
to je teď s golfem. Začněte třeba
na Slapech!
Golf Park Slapy sv. Jan  rozjel od května
novou akci pro všechny, kdo si chtějí
vyzkoušet golf. Zrodil se totiž projekt
„REKREAČNÍ GOLFISTA“. Tím se rozumí
takový hráč golfu, který hraje s láskou
a chutí, užívá si pohyb v přírodě s přáteli
nebo sám, a který nepotřebuje snižovat
svůj handicap. Typickým příkladem
rekreačních golfistů jsou vlastně všichni
hráči v USA, kde se výkonnost neměří
na HCP a kde je golf téměř výhradně
rekreační záležitostí. V Čechách hráč,
který není registrován, mívá často potíž
dostat se na hřiště regulérním způsobem.
V projektu Rekreační golfista to už pro
něj není žádný problém.
Mezi námi žije spousta aktivních lidí,
kteří mohou být skupinou budoucích
rekreačních golfistů. Jsou to ti,
kteří o golfu teprve uvažují, dosud
se nerozhodli a v hlavě jim pořád ještě
„straší“ přežitá dogmata golfu jako
sportu, který je uzavřený, komplikovaný
pro získání herní dovednosti a zkoušky,
zatížený bariérami povinného členství
a dalšími překážkami. Představa povinné
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zkoušky, dlouhého získávání osvědčení
a další výdaje za členství v ČGF mnohé
prostě a jednoduše odrazuje. Aktivní
člověk, který má více koníčků a zájmů (kolo,
lyžování, volejbal a další) nemá čas a ani náladu
překonávat tyto zbytečné bariéry. Chce jít,
vyzkoušet si to a pak třeba ještě párkrát
do roka tento zážitek zopakovat.
Na Slapech od května vždy v sobotu
a v neděli odpoledne mají zájemci o hru
na hřišti, kteří nejsou ještě golfisté anebo
kteří nemají HCP či členství v nějakém
klubu, možnost vyzkoušet své dovednosti
v rámci projektu Rekreační golfista.
Postup je jednoduchý. Pokud jste
ještě nikdy golf nehrál a jste úplný
začátečník, objednáte se na recepci,
která Vám nabídne čas úvodního kurzu
koncipovaného vždy pro max. 4 osoby.
Poté, co projdete tímto proškolením,
vypůjčíte si na recepci základní hole
a celá skupina jde spolu s průvodcem
již na hřiště. Tam se poté naučíte všechna
základní pravidla chování na hřišti,
včetně hry na 9 jamek. Samotnou hru
by měl hráč pilovat při dalších trénincích,
ať už sám nebo pod vedením trenérů.

No, a pokud mluvíme o hráčích,
kteří již nějakou zkušenost s golfem
mají a chtěli by mít možnost chodit
na hřiště a stát se Rekreačním golfistou,
tak je to ještě jednodušší. Před první
návštěvou, kterou opět může uskutečnit
konkrétně na Slapech v sobotu nebo
v neděli odpoledne, nahlásí takový hráč
na recepci, že je bez HCP a chtěl by jít
na hřiště v rámci projektu Rekreační
golfista. Recepce najde volný teetime
a hráč pak hodinu před svým herním
časem projde jednoduchým seminářem s
pověřenou osobou, která se ujistí, že hráč
skutečně ví, jak se na hřišti chovat.

Více informací naleznete na stránkách
www.golfslapy.cz a nebo na
www.bavtesegolfem.cz.

Podrobná pravidla celého projektu
jsou k dispozici přímo v rezortu anebo
na stránkách www.golfslapy.cz pod
heslem Rekreační golfista nebo na stránce
www.bavtesegolfem.cz.
Slapy jsou členem Asociace majitelů
golfových hřišť, která pro letošní rok
připravila a spustila komplexní řešení pro
otevření golfového prostředí rekreačním
hráčům. Rekreační hráči v České republice
jsou postupně registrováni na serveru
Asociace a vybaveni identifikační kartou,
která je akceptována v rámci sítě více než
900 evropských hřišť.
Neváhejte, a pokud Vás jen trochu golf
zajímá a dosud jste neměli odvahu překonat
všechny bariéry, teď je vhodná chvíle jít
do toho a tuto krásnou hru si vyzkoušet
a třeba se pak stát občasných hráčem golfu!
Vezměte kamarády, manželku, děti,
známé a užijte si odpoledne plné
zábavy a dokonce i adrenalinu při hře
na skutečném 18 - ti jamkovém hřišti!
Těšíme se na Vás na Slapech v areálu Golf
park Slapy sv. Jan.

Bavte se golfem,
hrajte rekreační golf na Slapech!
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Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte zajímavé ceny!

8.333,-CZK
jSMDRRBDMSQ@Y@
cenu jednoho

Jak se nazývají čtyři nové metody, které od jara 2013
nabízíme v Rehabilitačním centru Santé?
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce.
1. - 3. cena Poukázka do Rehabilitačního centra Santé v hodnotě 500 Kč.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na soutez@sante.cz. Nezapomeňte uvést jméno,
telefon a kontaktní adresu, na kterou Vám zašleme případnou výhru. Odpovědi zasílejte
do 30. 09. 2013, výherce budeme informovat do 31. 10. 2013. Výhra je nepřenosná, není
na pořadateli právně vymahatelná, ani ji není možné směnit za hotovost.

Darujte svým blízkým zdraví
a relaxaci!
Nyní máte možnost obdarovat své přátelé a známé dárkem, který nejen potěší, ale také
prospěje jejich zdraví.
Připravili jsme pro Vás možnost nákupu vybraných služeb a produktů Santé
v podobě dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč.
Poukázky je možné využít na úhradu veškerých služeb, které Santé nabízí. Například
zdravotních Karet Santé jak pro děti, tak pro dospělé, na služby v oblasti stomatologie,
komplexní gynekologické péče či v Rehabilitačním centru Santé a další.
Poukázky je možné zakoupit na recepcích klinik Santé (Praha 1 a 4).

SPECIÁLNÍ CENA PRO KLIENTY SANTÉ
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DÁRKOVÁ
POUKÁZKA

V HODNOTĚ 500 Kč

DÁRKOVÁ
POUKÁZKA

V HODNOTĚ 1000 Kč

DÁRKOVÁ
POUKÁZKA

Posilovna > Kardio zóna > Skupinové lekce > Schwinn Cycling >2VREQ¯WUHQ«ĖL> Sauna > Pára
> Solárium > Bazén >9¯ĖLYND>0DV£ĻH> Fyzioterapie

V HODNOTĚ 2000 Kč

HEALTH ACADEMY
v hotelu Marriott
V Celnici 10, Praha 1,
Millennium Plaza
Telefon: +420 222 319 570
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AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM
KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

FITNESS CENTRUM
8%.#85-¥0/÷56©
Václavské nám. 22,
110 00 Praha
Telefon: +420 224 282 899

FITNESS CENTRUM
CHODOV
V Parku 2308/8
Praha 4, 148 00
Telefon: +420 272 912 530

NABÍDKA PLATÍ DO 30.9.2013
www.worldclass.cz I facebook.com/Worldclassczechrepublic I facebook.com/worldclass.wenceslas

MBA

Master of Business Administration

MPA

Master of Public Administration
vysoká škola finanční a správní
/
/
/
/
/

Diplom od City University of Seattle
Akreditace – NWCCU, CAMBASS
Vyučovací jazyk angličtina
Zahájení říjen 2013
www.vsfs.cz/mba

/
/
/
/
/

Diplom od London South Bank University
Prestižní mezinárodní titul
Významné profesní kontakty
Zahájení říjen 2013
www.vsfs.cz/mpa

www.vsfs.cz

