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Nové
pediatrické karty
Ulevte své duši
v Santé
4D sono
Změňte úsměv
za jediný den

PEDIATRICKÉ KARTY SANTÉ
pro registrované klienty
Společnost Santé rozšířila své služby v oblasti pediatrie - stávající portfolio
Junior karet doplnila o dvě pediatrické karty pro pacienty, kteří mají zájem
o registraci u praktického lékaře pro děti a dorost v Santé.

Rozsah péče jednotlivých karet byl sestaven
na základě našich letitých zkušeností
v oblastech preventivní péče, léčebné péče,
ale i doplňkových produktů jako jsou například
návštěvní služba lékaře, konzultace lékaře
nebo zdravotní sestry, dovoz léků a další.
Při deﬁ nování karet dbáme na respektování
nejnovějších trendů všech oblastí medicíny
a měnící se požadavky našich klientů.

hodnoty patří důraz na spokojenost klienta,
vstřícnost, informovanost, diskrétnost, svobodu a v neposlední řadě precizní organizaci
zdravotní péče.

SERVIS LINKY SANTÉ

1212

24 hodin denně, 7 dní v týdnu
konzultační služba lékaře
a zdravotní sestry po telefonu
objednání prohlídek na konkrétní
čas dle výběru klienta
sledování termínů preventivních
prohlídek, aktivní zvaní klienta
informování o výsledcích výkonů
a vyšetření telefonicky
nebo e-mailem, dle přání klienta
poskytování informací o rozsahu
péče

Cílem kartového systému
je zajistit komplexní zdravotní péči našim klientům ve všech oborech medicíny s důrazem
na respektování individuálních potřeb klienta.
Santé Vám zaručí důkladnou péči pro Vaše
dítě. Každý klient je pro nás jedinečnou
individualitou, proto mezi naše klíčové
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Junior karty je možné rozšířit o další doplňkové služby, jako například návštěvní službu
lékaře u pacienta doma, zapůjčení inhalátoru nebo kojenecké váhy či nadstandardní
očkování. Klient tyto služby získá se slevou
oproti platnému Ceníku Santé.
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PEDIATRICKÁ KARTA 0–2 ROKY

PEDIATRICKÁ KARTA 2–19 LET

(pro registrované klienty do 1 roku a 364 dní věku)

(pro registrované klienty do 18 let a 364 dní věku)

PREVENTIVNÍ PÉČE
Preventivní prohlídky u dětského lékaře
dle harmonogramu pojišťoven
1× ročně prevence u stomatologa
ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE VE VŠECH
OBORECH MEDICÍNY
OČKOVÁNÍ
Povinná očkování dle harmonogramu
pojišťoven
Vypracování programu nadstandardního
očkování
NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA
Návštěvní služba dětského lékaře
u novorozence doma
POPLATKY U LÉKAŘE za léčebnou
péči na pracovišti Santé Pštrossova
a Brumlovka

PREVENTIVNÍ PÉČE
Preventivní prohlídky u dětského lékaře
dle harmonogramu pojišťoven
Preventivní prohlídka u dětského lékaře
v roce, kdy není prevence hrazena
(dle harmonogramu pojišťoven)
2× ročně prevence u stomatologa
1× ročně prevence u oftalmologa
1× ročně základní psychologická
diagnostika (další případnou terapii
u psychologa klient hradí dle Ceníku Santé)
ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE VE VŠECH
OBORECH MEDICÍNY
OČKOVÁNÍ
Povinná očkování dle harmonogramu
pojišťoven
Vypracování programu nadstandardního
očkování
POPLATKY U LÉKAŘE za léčebnou
péči na pracovišti Santé Pštrossova
a Brumlovka

CENA PEDIATRICKÉ KARTY: 7 500 K č/rok

LINKA SANTÉ 1212,
linka@sante.cz, www.sante.cz
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UŽ ŽÁDNÉ LETNÍ NÁSTRAHY!
Připravte se s námi na léto.
Připravili jsme pro Vás několik variací letních
balíčků, se kterými Vás nic nepřekvapí, a budete vždy připraveni čelit nástrahám léta. Již
nemusíte přemýšlet, co všechno si s sebou
na dovolenou přibalit, na co nezapomenout
a složitě shánět jednotlivé letní nezbytnosti.
Na recepcích Santé najdete vše, co potřebujete. Podle Vašich individuálních potřeb je možné sestavit i balíček „na míru“ pro Vaši bezproblémovou dovolenou.
Ceny balíčků jsou již od 219 Kč.

SUN JUNIOR
Dětská pokožka je velmi citlivá a snadno se
spálí – myslete i na své ratolesti!
Daylong Kids 30 100 ml krém
Daylong po opalování krém
Panthenol spray / gel
WOMAN
Pro letní radovánky bez starosti a bez bolesti.
Nenechte se zaskočit a mějte vše po ruce i na
dovolené.
Boraxglycerinové globule/Canesten GYN
1 vag.tbl. / Canesten krém

BASIC
Tento balíček je základní „lékárničkou“ do
auta, kabelky nebo cestovní tašky.
Paralen tbl.
Orofar pastilky
Carboﬁt tbl.
SUN
Přípravky, které jsme pro Vás na letní dny
vybrali, chrání Vaši kůži před i po opalování.
Daylong 15 100 ml krém
Daylong po opalování krém
Panthenol spray / gel
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Safforele gel
Ibalgin tbl.
FAMILY
Chystáte se na rodinnou dovolenou? S balíčkem Family Vás nic nepřekvapí! Přibalte ho
s sebou na cesty a zapomeňte na starosti.
Paralen tbl.
Ibalgin tbl.
Pinosol kapky
Neoseptolete se znecitlivujícím účinkem pastilky
Carboﬁt tbl.
Panthenol gel
SANTÉ NEWS | LÉTO 2012

JitroMax sirup
Panadol baby sirup
Espumisan tobolky
Autan protection plus (repelent) spray
Pearls 10 ks (probiotika) tobolky
Lactobacilly 5 swiss 60tbl.
Sada náplastí
Betadine roztok 30 ml
Fenistil gel
Cerex (alergie) tbl.
FAMILY PLUS
Balíček Family Plus je oproti balíčku Family
rozšířen o přípravky pro Váš zdravý chrup
a dokonalou ústní hygienu!
Elmex zubní pasta
2x zubní kartáček pro dospělé
2x zubní kartáček pro děti
TÁBOROVÝ BALÍČEK
Máte strach, aby Vaše ratolest bez problémů
zvládla pobyt na letním táboře, v přírodě nebo
u babičky? S táborovým balíčkem máte o starost méně!
Sada náplastí
Betadine roztok 30 ml
Paralen 125 mg tbl.
Fenistil gel
Juwim gel
Opthalmoseptonex gtt
Panthenol gel
Repelent spray
Zubní pasta pro děti
Zubní kartáček
Dettol gel
Z NAŠÍ NABÍDKY VÁM DÁLE
DOPORUČUJEME:
• GS BETAKAROTEN - nabízí jedinečnou
kombinaci betakarotenu a biotinu, chrání
tělo před UV zářením a působením volných
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radikálů při opalování na slunci i v soláriu,
je potřebný pro udržení zdravého zraku
a pro podporu imunitního systému. Udržuje
zdravou pokožku, má pozitivní vliv na vlasy.
Navíc biotin v těle je důležitý pro metabolismus
bílkovin, tuků i sacharidů.
• GS INTENSUN - přípravek určený speciálně pro bezpečnější a intenzivnější opálení.
Byl vyvinut na základě poznatků dermatologie a farmacie speciálně pro opalování na
slunci i v soláriu. Právě díky svému unikátnímu složení přináší rychlejší opálení, které déle
vydrží, působí proti stárnutí pokožky a tvorbě
vrásek a zvyšuje regeneraci pokožky po opalování. Pokožku vyživuje zevnitř a poskytuje jí péči i po opalování. Pokud si chcete své
krásné opálení udržet po celý rok, užívejte přípravek celoročně.

• GS IMUNOSTIM přirozeným způsobem stimuluje obranyschopnost organismu. Pastilky mají příjemnou
chuť, volně se rozpouštějí v ústech. Jelikož
přípravek posiluje imunitu, je vhodný v době
zvýšeného výskytu infekčních onemocnění
a zvýšené zátěže, užívání antibiotik. Je obohacen o vitamin C.
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• IMODIUM CPS - je účinný při léčbě akutního
a chronického průjmu. Významně zkracuje
průběh onemocnění. Ústup symptomů
u náhle vzniklého onemocnění nastává po
užití první tablety. U většiny pacientů obvykle
odezní veškeré příznaky během 48 hodin.
Imodium průjem zastavuje, neléčí však jeho
příčinu. Jestliže příznaky neustoupí do 2 dnů,
poraďte se s lékařem.
• DAYLONG 15 OPALOVACÍ MLÉKO přípravek na ochranu kůže před slunečním zářením, brání průniku ultraﬁalového
záření UVA, UVB. Poskytuje ochranu před
UV zářením a díky speciálnímu složení je extrémně odolný vůči vodě, pocení – a to již
po 20 minutách. Obvykle stačí natírat 1×
denně. Vyživuje kůži pomocí aloe vera, sorbitolem a vitamínem E, je bez parfému. Pro
dospělé a děti od 1 roku.

• DAYLONG KIDS 30 OPALOVACÍ KRÉM speciální preparát s vysoce účinnou ochranou
před slunečním zářením, určený pro citlivou kůži. Garantuje dlouhodobou ochranu
před slunečním zářením i po několikanásobném kontaktu s vodou. Je vhodný pro děti
od 1 roku a může se tedy použít i na extrémně citlivou dětskou kůži, není parfémován.
Obsahuje širokospektrální UVA a UVB ﬁltry
Tinosorb S a Tinosorb M, které vysoce chrání
před spálením i následným poškozením dětské
pokožky vlivem slunečního záření.
• DAYLONG OF 25 ULTRA LIPSTICK UV záření ﬁltrující tyčinka na rty, nos a okolí očí, je voděodolná. Intenzivně chrání před
sluncem, větrem a chladem. Vysoký obsah lipidů vyživuje a regeneruje popraskané a suché
rty. Obsahuje vitamín E a je decentně parfémovaná.
• DAYLONG APRES - mléko po opalování
s obsahem vitamínu E, esenciálními mastnými
kyselinami, bez konzervačních látek a emulgátorů, hypoalergenní. Výborně hydratuje,
chladí, zklidňuje a jen lehce promašťuje. Nezanechává mastné stopy, nelepí, neleskne se.

• DAYLONG 25
ULTRA GELFLUID
lipozomální gel – přípravek na opalování,
bez tuků a emulgátorů, vhodný pro mastnou
pokožku se sklonem k akné, pro kůži citlivou
na sluneční záření nebo při sklonu ke sluneční
alergii. Obsahuje širokospektrální UVA a UVB
ﬁltry Tinosorb M a Tinosorb S. Gel je voděodolný.
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• DETTOL ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL na ruce
s výtažkem heřmánku - ničí 99,9% bakterií a virů, včetně chřipkového a to bez použití
vody. Poskytuje alternativu, kdy není k dispozici voda a mýdlo a lze jej tedy použít kdekoli. Je
ideální na cestách, nebo po použití veřejných
toalet, před jídlem. Gel je obohacen kondicionéry pro lepší komfort Vašich rukou.
• JUWIM GEL - pro své vynikající regenerační
vlastnosti je s úspěchem používán při
ošetření popálenin, opařenin, drobných ran
a odřenin, které nevyžadují zásah lékaře.
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Pomáhá též zlepšovat stav pokožky u některých druhů alergií, ekzémů a plísní.
Je výborným pomocníkem hojivých procesů
u diabetiků. Gel není parfémovaný, proto ho
také můžeme používat do čerstvého poranění.
• ANTISEPT JUWIM GEL hojivý preparát v gelové podobě. Sada je
určená k likvidaci infekce způsobené kousnutím klíštěte a k bezproblémovému odstranění mrtvého klíštěte. Účinně ničí infekci přímo
v přenašeči (klíště), bez problémů jej odstraní
a zároveň napomáhá k urychlení hojení
poranění. Gel lze použít pro dezinfekci jakéhokoli štípnutí, kousnutí přenašečem nebo dezinfekci drobných poranění, zklidňuje poranění
a tiší svědění na pokožce.

Vždy ochotný personál recepce
Vám rád poradí, co je právě pro Vás
nejvhodnější. Použitím vhodných
přípravků, které nabízíme, tak
zabráníte všem negativním vlivům
a nežádoucím reakcím, které Vás
mohou během léta potkat.

• AUTAN PROTECTION PLUS spray repelentní přípravek. Zajišťuje dlouhotrvající
efektivní ochranu kůže hlavně proti komárům,
tropickým komárům, ovádům a až 5 hodin
proti bodavým mouchám a klíšťatům.

LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz
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4D SONO
Podívejte se na tvář svého miminka ještě předtím,
než se narodí!
Naše privátní zdravotnické zařízení nabízí Vám, budoucím rodičům,
nezapomenutelný zážitek a to vyšetření 4D ultrazvukovou technologií, která
umožňuje zobrazit plod v reálném čase, sledovat pohyby končetin, tvář nebo
dokonce mimiku Vašeho miminka...

Moderní 4D technologie umožňuje již několik
let sledovat vývoj plodu, jakoby ani nebyl před
námi skryt. Je možné vidět úsměv, pohyby končetin, srdeční činnost a to vše v reálném čase.

Pro optimální snímaní dat 4D USG sondou
je důležitý dostatek plodové vody, relativní
klid a příznivá poloha plodu. Proto tuto vizualizaci doporučujeme provádět ideálně
v době od 23. týdne do konce 30. týdne
těhotenství maximálně.
4D ULTRAZVUKOVÉ ZOBRAZENÍ
MIMINKA JE PRO BUDOUCÍ RODIČE
VELKÝM A NEZAPOMENUTELNÝM
ZÁŽITKEM.
V prostředí naší privátní kliniky v centru
Prahy Vám poskytneme profesionální péči
a individuální přístup.

4D ULTRAZVUK nabízí
prostorové zobrazení jednotlivých
částí těla miminka, především obličeje.
Ultrazvuk jako takový není ani pro matku,
ani pro miminko nijak škodlivý.
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Sdílejte svou radost se svými
blízkými!
Cena 4D ultrazvuku včetně
záznamu je 1 300 Kč.
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NOVÁ KARTA GYNEKOLOGIE
Rodina zdravotních karet Santé se rozrostla o nového člena, kartu, která
Vám umožní využívat léčebnou péči v rámci gynekologie na klinikách Santé.
Díky komplexním preventivním vyšetřením připraveným speciálně pro ženy,
Vám napomůže nemocím předcházet. To vše v komfortním prostředí našich
privátních klinik, s nonstop asistencí LINKY SANTÉ 1212 a pod záštitou
špičkových odborníků, kteří jsou vždy připraveni pohotově reagovat
v případě, kdy si to Vaše zdraví vyžádá.

CO VÁM GYNEKOLOGICKÁ KARTA
NABÍZÍ?
» SERVIS LINKY SANTÉ 1212
• 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• konzultační služba lékaře a zdravotní
sestry po telefonu
• objednání prohlídek na konkrétní čas,
dle výběru klienta
• vysoká dostupnost termínů
• sledování termínů preventivních prohlídek
• aktivní zvaní klienta
• informování o výsledcích výkonů
a vyšetření, telefonicky nebo e-mailem,
dle přání klienta
• receptový servis (u trvale
předepisovaných léčiv zajistíme vystavení
receptu do 24 hodin; jeho vyzvednutí je
možné na recepcích Santé)
• poskytování informací o rozsahu péče
» PREVENTIVNÍ PÉČE:
• 1× ročně komplexní gynekologická
preventivní prohlídka
• 1× ročně vyšetření v mammologické
poradně
• 1× ročně program samovyšetření prsu
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» LÉČEBNÁ PÉČE:
• léčebná péče v odbornosti gynekologie
a urologie na klinikách Santé
a u smluvních partnerů Santé
• úhrada regulačních poplatků
• potvrzení o zdravotním stavu
vystavené gynekologem
• bezplatné poskytování jednorázových
vyšetřovacích zrcadel
» DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
• léčebná kosmetika dle aktuální
nabídky, zakoupená na recepcích klinik
Santé za smluvní cenu odpovídající
70 % platného Ceníku
• 1× ročně vyšetření fyzioterapeutem
v Rehabilitačním centru Santé

CENA KARTY:

4 900 K č/rok

LINKA SANTÉ 1212
linka@sante.cz
www.sante.cz
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ZMĚŇTE ÚSMĚV ZA JEDINÝ DEN!
Nic nesymbolizuje změnu stomatologie v 21. století tak, jako technologie
CEREC. Trápí Vás nevzhledné zuby, chybí Vám zub, potřebujete korunku nebo
jste po úraze a hledáte rychlý způsob nápravy? CEREC umožní vyřešit Váš
problém bez zdlouhavých postupů klasického ošetření a umožní tak rychlé
a elegantní řešení bez provizorií a otiskování.

Stomatologický robot CEREC usnadní
výrobu keramických zubních náhrad (plomb,
korunek, faset, malých můstků) a zrychlí
tím ošetření pacienta. Odtud také pochází
jeho jméno. Jedná se o zkratku anglického
Chairside Economical Restoration of Esthetic
Ceramics. Jak z překladu vyplývá, hlavní
výhodou je možnost vyřešit problém pacienta
během jedné návštěvy u lékaře.
Kompletní ošetření pomocí technologie
CAD/CAM CEREC včetně pořízení 3D scanu,
vytvoření náhrady a samotné aplikace trvá
2-3 hodiny.

D
PŘ E

Říkáte si,
jak je to možné?
Vždyť vyrobit keramickou
náhradu je tak složité. Jsou potřeba
nejméně dvě návštěvy stomatologa. Musí
se vytvořit otisk, odeslat do laboratoře
10

a čekat několik dní než náhradu vyrobí.
Díky technologii CEREC dochází k průlomu
dosavadních postupů, kdy odpadá zdlouhavé
ošetřování. Pokud je tedy chrup pacienta
v pořádku, lékař zuby zbrousí, vyčistí
a připraví na snímání.

JAK TECHNOLOGIE CEREC
FUNGUJE?
Ošetření se skládá ze dvou hlavních částí:
• použití speciálního počítače
s kamerou
• práce s frézovacím přístrojem

Přímo v ústech je pomocí speciální 3D
kamery pořízen digitální scan problémové
oblasti. Ten nahrazuje klasický otisk. Obrázky
jsou v počítači složeny v trojrozměrný model.
Robot pomocí softwaru zpracuje detailní
návrh konkrétní náhrady a lékař má možnost ještě ﬁnální podobu zubu přesně
vymodelovat. Po konzultaci a schválení s pacientem jsou data odeslána do frézovacího
přístroje, kam se vloží bloček keramiky příslušné barvy. Fréza potom během několika
minut vyrobí keramickou náhradu. Tu lékař
vyleští a je připravena k ﬁxaci do klientových
úst. Díky této technologii lékař pracuje
s přesností, kterou si odborníci donedávna
nedokázali ani představit.
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CO LZE POMOCÍ CEREC ZHOTOVIT?
• korunky v libovolném úseku chrupu
• estetické korunky a fasety
• můstky malého rozsahu
(náhrady ztráty zubů)
• zhotovení keramických výplní
(např. za staré amalgamové)
VÝHODY POUŽITÍ TECHNOLOGIE CEREC
• jedna návštěva u lékaře bez nutnosti
nepříjemného otiskování, opakované
lokální anestesie a provizorních náhrad
• vysoká a trvalá estetika – keramika
věrně napodobuje zub a vykazuje
trvalou barevnou stálost
• dlouhá životnost – přesahuje výrazně
životnost všech ostatních běžně
používaných výplňových materiálů
• biokompatibilita – keramika je naprosto
hypoalergenní, nedráždivá a nereagující
s lidskými tkáněmi
• prvotřídní keramická práce bez účasti
laboratoře, kde hrozí vyšší riziko
nepřesností
Tak jako u ostatních stomatologických úkonů je i v případě CERECU překážkou špatný
stav ústní hygieny. Nejdříve se tedy u každého
pacienta zhodnotí a zkontroluje úroveň čištění zubů, stav zubního kamene, paradontitidy,
přítomnost zánětu dásní a kazů.
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Pokud je něco v nepořádku, předně se řeší tyto
problémy. Teprve poté se přechází k realizaci
náhrad pomocí přístroje CEREC.
Na klinikách zdravotnické sítě Santé Vám rádi
zhotovíme kvalitní keramické náhrady zubů
technologií CAD/CAM CEREC. Tým lékařů
s mnohaletou praxí a zahraniční zkušeností se
Vám bude věnovat k Vaší maximální spokojenosti. V ordinacích vybavených nejmodernější
zubní technikou Vám budou postupy dostatečně detailně vysvětleny, přitom lékař doporučí
ten nejvhodnější právě pro Vás.

PO

Přijďte do Santé jako jeden z pacientů
zjistit, že ošetření chrupu nemusí být nepříjemné. Svěřte své zdraví odborníkům
v Santé.
11

PRO ŽIVOT BEZ BOLESTI
KLOUBŮ – ARTHRO EX
Představujeme Vám převratnou novinku v boji s artrózou – kloubní preparát
ARTHRO EX.

ARTHRO EX zmírňuje příznaky artrózy a to
bez nutnosti podstupovat bolestivé a rizikové
kloubní injekce. Unikátní složení účinkuje
komplexně na všechny klouby.

ARTHRO EX je tekutý doplněk stravy, který
se podává orálně. Navíc při orálním užití hyaluronová kyselina pomůže v těle všude, kde
je třeba: kůži, očím, kostem, srdečním chlopním, ploténkám, kožnímu vazivu a samozřejmě kloubům.
Artróza je nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubů, s postižením kloubní chrupavky, ale i vazů, výstelky kloubů a kostí
kloubních hlavic. Vzniká ve chvíli, kdy se
mění složení a redukuje množství kloubního
moku, který je základem výživy kloubů.
Nejčastěji jsou postiženy ty klouby, které jsou
nejvíce zatěžovány: kyčle, kolena, kotníky
a páteř. Artróza nepřichází ze dne na den,
ale pomalu, a klouby poškozuje trvale.

Přípravek pomáhá vyživovat chrupavku
a zpomaluje tak postup artrózy. Kyselina
hyaluronová se doposud mohla aplikovat do
kloubů pouze injekčně.
12

Kloubní preparát ARTHRO EX kombinuje dva
unikátní stavební kameny na obnovu funkce
chrupavky, a to kyselinu hyaluronovou
a chondroitin (komplex HCK).
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Jako onemocnění je dle mezinárodních statistik na vzestupu, což je dáno také zvýšením
průměrného věku života. Je alarmující, že
se projevuje u stále mladších jedinců. Toto
onemocnění je jednou z pěti nejčastějších
diagnóz v ordinacích.

CENA ARTHRO EX
(balení 2× 500 ml)

3 790 Kč

RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK ARTRÓZY
• věk
• vrozené chybné postavení kloubů
• nedostatek pohybu
• nadváha
• genetické dispozice
• přeměna látek
• stavy po operacích kloubů

PREPARÁT ARTHRO EX VÁM POMŮŽE
OD BOLESTI. MŮŽETE HO ZAKOUPIT NA
VŠECH RECEPCÍCH KLINIK SANTÉ.

SANTÉ NEWS | LÉTO 2012

Více informací o kloubním preparátu
Arthro EX Vám poskytne ošetřující lékař,
recepce nebo LINKA SANTÉ 1212,
linka@sante.cz, www.sante.cz.
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GOLF U SVATÉHO JANA
Hřiště Golf Park Slapy sv. Jan leží pouhých 18 km od okraje hlavního města
České republiky - Prahy - u obce Slapy. Areál, který disponuje 18ti jamkami,
se nachází přímo v srdci tradiční výletní prvorepublikové oblasti u známé
Slapské přehrady. V jeho okolí je tak možnost koupání (Slapská přehrada),
výletů pěšky i na kole, vyjížďky na koních atd.

Celá oblast Slapské přehrady a jejího okolí,
stejně jako obec Slapy a přilehlá místa, má
svého speciﬁckého ducha. Ten je tvořen nejen nádhernou krajinou a zajímavě kopcovitým terénem, ale také mnoha unikátními
a historicky zajímavými místy v blízkém okolí.

vybudováním a napuštěním Slapské přehrady byste ani sochu, ani sloup na dnešním
místě (pod hrází, blízko elektrárny) nenašli.
Jejich původní místo bylo zhruba o 800 m
výše proti proudu řeky.
2. Kaplička Rovínek
Většina bývalých, zhruba sedm kilometrů
dlouhých, Svatojánských proudů je od roku
1943 zatopena vodami Štěchovické zdrže.
To, co z nich zbylo, pak pohltila v roce 1954
Slapská přehrada. Jejich pomyslný začátek
dnes připomíná už jen kaplička na Rovínku, další vyhledávané turistické místo v okolí
Slap.

1. Svatojánské
proudy
Známé Svatojánské proudy dostaly své
jméno právě podle této sochy svatého Jana
z Nepomuku, která byla roku 1721 vztyčena při příležitosti jeho blahořečení. Nedaleko
sochy také najdeme původní barokní pískovcový sloup z roku 1643, který pro změnu připomíná splavnění tohoto úseku Vltavy. Před
14

3. Tři kříže
Zajímavý a téměř zapomenutý historický bod
v místní krajině. Tři kříže jsou ukryté v hlubokém listnatém lese, vede k nim uzounká
stezka, a jen málokdo by v těchto místech
čekal tak výjimečný bod v krajině – totiž geograﬁcký střed původního českého království.
Historie toho, kdo přesně a z jakého popudu
dal pískovcové kříže na tomto místě postavit,
je nejasná. Místo samo má ale velmi silnou
atmosféru. Je po něm pojmenována také
druhá devítka golfového hřiště.
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4. Rabyňská hora
Překrásný výhled je také z nejvyššího bodu
v krajině z Rabyňské hory. Na tomto místě
plánujeme postupem času vybudovat menší
vyhlídku přístupnou pro pěší turisty. Rabyňská hora je přímou součástí golfového hřiště a tvoří nejvyšší bod její první devítky, která je pojmenována podle tohoto bodu – Rabyňská hora.
5. Slapy nad Vltavou - obec
Opomenout nelze samozřejmě ani samotnou obec Slapy. Slapy jsou starodávným
místem, nejstarší zmínka je z roku 1292.
Toho roku založil král Václav II. Zbraslavský klášter. Zbraslavští dostali jako dar také
rozsáhlé pozemky a řadu vesnic, mezi jinými i Slapy a přilehlé Přestavlky. A právě tyto
dvě obce přiléhají k areálu golfového hřiště. Zvláštní pozornost si zaslouží místní klenutá stavba, barokní skvost místního kraje, malý, ale unikátní kostel sv. Petra a Pavla. Prameny uvádějí, že byl postaven roku
1693 podle plánů slavného Jana Santiniho. Další zajímavostí je jeden ze čtyř zvonů na věži kostela sv. Petra a Pavla, ten největší z nich, byl ulit mistrem Bartolomějem
v roce 1525! Ve středu obce, vedle kostela,
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stojí budova školy, prvně zmiňovaná v roce
1669, a samozřejmě také budova fary, která dnes slouží jako chráněné bydlení pro
handicapované osoby se speciálními potřebami. Existence slapské fary je písemně doložena už ve 14. století. Celé slapské panství je pak často zmiňováno v písemnostech
Zbraslavského kláštera.
6. Přírodní rezervace
Kromě toho místní krajina a lokalita nabízí
ještě mnoho dalších zajímavých míst a tras,
stezek a túr (Povltavskou stezku, Albertovy
skály nebo nedalekou chráněnou rezervaci Hrdlička a další), které Vás zavedou nejen do překrásné krajiny, ale prostřednictvím
mnoha příběhů také do historie místa.
Golf Park Slapy sv. Jan je přátelské hřiště se širokými fairwayemi, mírně kopcovité s modelovanými kvalitními greeny (o průměrech kolem 500 m2 a s rychlostí až 11
stop). Je to hřiště moderní konstrukce typu
links. Krajina, do které je hřiště přirozeně
zakomponováno, nabízí množství nádherných výhledů - na okolní kopcovitou krajinu, nedalekou přírodní rezervaci Hrdlička
nebo na hladinu Slapské přehrady.
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Hřiště nabízí kvalitní golfový zážitek jak pro
začátečníky, tak i pro hráče s nižšími hendikepy. První devítka má unikátní rozvržení
3 + 3 + 3, tzn. že se na ní hrají tři třípary, tři
čytřpary a tři pětipary. Druhá devítka nabízí klasické rozložení 2 + 5 + 2, tedy dva třípary, pět čtyřparů a dva pětipary. Na hřišti Vás
čekají samozřejmě bunkry, ale i zelené remízy
a tři vody. Greeny, okolí greenů, fairwaye i odpaliště jsou pod závlahami.

můžete také wellness se saunou a vířivkou, tělocvičnu se širokým cvičebním programem, rehabilitaci, dětskou hernu a hlídání a také Infocentrum s množstvím užitečných rad a tipů
na výlety po okolí. V Pavilonu Slunce také najdete Galerii sv. Jan s pravidelným výstavním
programem, který představuje současné české malíře, sochaře, umělce – a to nejen v prostorách budovy, ale také volně zakomponované do samotného hřiště!

První devítka je pojmenována podle vrcholu, na kterém je umístěn green jamky č.1
a který je nejvyšším bodem v okolní krajině
- Rabyňská hora.

Budovu Pavilon Slunce navrhnul uznávaný
česko-německý architekt Jiří Georg Gebert.

Druhá devítka celé 18-ky se jmenuje Tři kříže, a to podle nedalekého místa, kde stojí tři
pískovcové kříže označující geograﬁcký střed
Království českého.
Hřiště projektoval známý a uznávaný český architekt golgových resortů – Jiří Velden.
Součástí resortu je také multifunkční budova
Pavilon Slunce se zázemím nejen pro golﬁsty.
Budova nabízí restauraci s kvalitní gastronomií, shop, šatny a dále dvě multimediální zasedací místnosti pro 42 a 12 osob pro realizaci pracovních setkání. A to není vše, využít zde
16

INFOCENTRUM V PAVILONU SLUNCE
Projekt Infocentra, který nabízí množství informací o lokalitě Slapy a okolí, je podporován
Regionálním operačním programem Evropské
Unie. Na stavbu multifunkční budovy jsme získali dotaci ve výši 10.000.000,- Kč.
V rámci Infocentra najde návštěvník na recepci nebo na webu v této sekci tipy na zajímavé výlety, možnosti ubytování, nabídku sportovního i rekreačního vyžití a dozví se mnoho
zajímavých a málo známých informací o oblasti, která zahrnuje zhruba 30 km výsek kolem obce Slapy, včetně Slapské přehrady. Nabízíme také seznam vybraných výletů (pěších,
cyklo i moto), které lze podnikat samostatně,
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s přáteli a nebo s celou rodinou pěšky, na kole
nebo automobilem, či jinými dopravními prostředky, které se v této lokalitě nabízejí (oblíbené jsou výlety lodí).
V námi vytvořeném seznamu je více než 50
míst, která jsou zajímavá buď svou historií
nebo přírodní scenerií. U každého nadpisu
najdete podrobný popis trasy, způsob, jakým
se lze na místo dopravit, charakteristika místa

a případně jeho historie a také výběr fotograﬁí z místa (ať už současných nebo historických). Bodem výjezdu a návratu je vždy Pavilon Slunce. Trasy jsou většinou pro průměrně
zdatné cyklisty. To vše včetně GPS souřadnic
jednotlivých bodů trasy.
Většina tras je vytvořena vůbec poprvé
a zavede turisty na místa, která v jiných
mapách ani průvodcích nenajdou!

HODNOCENÍ HŘIŠTĚ V ANKETÁCH
Jsme opravdu hrdí na to, že kvalita hřiště a poskytované zázemí v Pavilonu Slunce si získala
odbornou i laickou veřejnost natolik, že jsme byli nominováni mezi nejlepší areály v celé
České republice.
OCENĚNÍ HŘIŠTĚ GOLF SLAPY
1. V anketě „Nejlépe hodnocená hřiště“
Na serveru www.golfcourses.cz najdete Golf Park Slapy sv. Jan průběžně na prvním až druhém
místě v kategorii TOP 8 v České kategorii, ve které průměrně hlasuje přes 5.000 hráčů. V kategorii hřišť ve Středočeském kraji jsme zakotvili na místě prvním! Více na www.golfcourses.cz.
2. V anketě Golfový areál roku 2011 jsme se mezi 9-ti jamkovými resorty umístili
v TOP 5 na krásném čtvrtém místě.
Nejlépe hodnocené golfové areály roku 2011 v kategorie 9-ti jamkových areálů
(v době hodnocení jsme provozovali pouze první devítku Rabyňská hora a pracovali jsme
na otevření druhé devítky Tři kříže):
1.místo – Golf Hostivař
2.místo – Golf Ještěd
3.místo – Kotlina Terezín
4.místo – Golf Park Slapy – Rabyňská hora
5.místo – Golf Praha Hodkovičky
Celkem bylo napočítáno 6830 platných
hodnocení od golﬁstů, ze kterých vzešly
vítězné golfové areály. Na výběru celkových
vítězů se spolupodílela komise sestavená
z odborníků a osobností české golfové scény.
Více na http://www.golfova-hriste.cz.
SANTÉ NEWS | LÉTO 2012
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CHRAŇTE SE OČKOVÁNÍM
před rakovinou děložního čípku
Rakovina děložního čípku je po rakovině prsu druhým nejčastějším
nádorovým onemocněním u žen mladších 45 let. Charakteristickým je přenos
sexuálním kontaktem.

Příčinou rakoviny děložního čípku jsou virové
papillomaviry, označované též zkratkou HPV.
Jsou vysoce nakažlivé a navíc mezi lidmi hojně rozšířené, během svého života se s nimi
setká až 80 procent sexuálně aktivních žen.
V České republice je ročně diagnostikováno
více než 1000 nových případů cervikálního
karcinomu, z nichž přibližně 400 končí smrtí.

V současnosti je HPV nejčastější sexuálně přenosná infekce.
Očkování proti rakovině děložního čípku je
v tuto chvíli také jediné očkování, které je na
trhu dostupné proti tak vážné nemoci, jakou
rakovina je.
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Očkování proti HPV
je vhodné pro všechny
dívky a ženy ve věku
od 9 do 45 let.

Vakcína má však
největší přínos, pokud
se aplikuje dříve, než
dojde ke kontaktu s HPV virem.
Proto se doporučuje očkovat
před zahájením pohlavního života.

Vakcíny Silgard a Cervarix patří mezi nejbezpečnější vakcíny vůbec, byly před uvedením na trh několik let velmi přísně zkoušeny. Tyto vakcíny jsou vyráběny metodami
genetického inženýrství. Nejde tedy o oslabené nebo mrtvé viry, ale o napodobeniny. Obsahují povrchové bílkoviny virů, ale
nikoliv jejich geny, proto nemohou způsobit onemocnění, proti kterému očkují.
Bezpečnost a účinnost obou vakcín potvrdily také kontrolní orgány – americká
Správa potravin a léčiv, Evropská léková
agentura a v neposlední řadě také český
Státní ústav pro kontrolu léčiv. Své doporučení vakcínám udělila i Světová zdravotnická
organizace.
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Očkování probíhá ve třech dávkách
po dobu 7 měsíců. Doporučujeme všem
ženám, které již pohlavní styk zahájily,
aby absolvovaly před očkováním gynekologickou prohlídku a to včetně cytologického
rozboru.

Očkování proti rakovině děložního čípku
Vám zaručí doživotní jistotu proti tomuto zákeřnému typu rakoviny.

Od 1.4.2012 je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění očkování a úhrada léčivých
přípravku obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném
proti lidskému papillomaviru třemi dávkami očkovací látky a to pro dívky, je-li očkování
zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku.
Tato věková hranice byla zákonem zvolena z důvodu nejvyšší účinnosti očkovací látky
před zahájením pohlavního života. V uvedeném věku musí být dívky naočkovány alespoň
první dávkou.
Více informací o tomto očkování
Vám poskytne ošetřující lékař
nebo LINKA SANTÉ 1212,
linka@sante.cz,
www.sante.cz.
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Ulevte

SVÉ DUŠI V SANTÉ
Na klinikách Santé Vám nabízíme odborné
služby psychologa v oblasti klinické psychologie. Jsme připraveni Vám vždy pomoci v těžkých
životních situacích, při výchově adolescenta
nebo ulevit od stresu.
JAKÉ LÉČEBNÉ METODY VÁM MIMO
JINÉ PSYCHOLOGIE V SANTÉ NABÍZÍ?
• základní diagnostiku
• hypnoterapii
• kognitivně behaviorální terapii
• psychodiagnostiku

Základní diagnostika klienta se zaměřuje
na zjištění osobnostního proﬁlu, na odolnosti vůči zátěži a další.
Náplní psychodiagnostiky je rozpoznávání,
určování a posuzování psychických dispozic a stavů jednotlivých osob, jejich individuálních zvláštností a rozdílů. Je tedy výchozím zdrojem v poradenství ohledně studia,
zda jsou lidé vzájemně kompatibilní, jak se
k sobě hodí partneři v zaměstnání, či v soukromém životě, nebo zjišťuje povahu a příčiny psychických obtíží.
Hypnoterapie využívá stavu transu k léčení
potíží, které nejsou v bdělém stavu řešitelné.
Tato terapie umožňuje potlačit vědomí
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a vsugerovat pacientovi, že tělesné i psychické obtíže zcela vymizely. Lékař z podvědomí
pacienta zjistí příčiny jeho obtíží. Metoda
úspěšně léčí kožní obtíže, migrény, syndrom
dráždivého tračníku, obtíže vyvolávající úzkost
a stres, včetně obtíží psychosomatických,
například astma, nespavost a fobie.
Kognitivně behaviorální terapie se používá jako jeden ze základních směrů současné psychoterapie. Jejím cílem je odstranění či
zmírnění nevhodných návyků a naučit klienta
řešit problémy novým vhodnějším způsobem.
Cílem autogenního tréninku je ukázat
klientovi, jak uvolňovat napětí v těle a tím
přeladit zaměření psychiky. Po absolvování by měl umět posílit schopnosti a dovednosti, které jeho problémy vyřeší. Vhodný je
zejména pro lidi trpící trémou, úzkostí,
panickými stavy, ale i vyčerpáním. S jeho
pomocí lze získat vyšší odolnost vůči psychické zátěži a zlepšit vlastní psychickou
i fyzickou výkonnost.

V oblasti psychologie nabízí Santé
mnoho dalšího, bližší informace Vám
poskytne ošetřující lékař nebo
LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz,
www.sante.cz.
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benefity

BENEFITY a. s.
›› Program zaměstnaneckých výhod ‹‹
Představovat společnost BENEFITY a.s. asi není
potřeba, avšak přesto nám dovolte seznámit Vás
s tím nejdůležitějším. Společnost působí na trhu
v České republice od roku 2003 a patří mezi dodavatele outsourcingu personálních služeb týkajících se především motivace a odměňování pracovního výkonu zaměstnanců. Unikátním řešením a pokrytím celého území České republiky se
řadí do čela poskytovatelů komplexní správy systému nepeněžního odměňování a motivace zaměstnanců. Posláním společnosti je poskytování
kompletního servisu zaměstnavatelům v oblasti
beneﬁtů včetně poradenství, daňové optimalizace a dlouhodobé péče pro jakoukoli společnost
nezávisle na její velikosti nebo oboru podnikání.
Společnost se v posledních měsících zaměřuje
na rozvoj komunikace směrem ke klientům
a snaží se zpříjemnit všem uživatelům práci
s aplikací Beneﬁty, která slouží ke správě jejich
beneﬁtních prostředků. S jakými novinkami se
může uživatel setkat nám představuje ten nejpovolanější – ředitel společnosti BENEFITY a.s.,
Ing. Miroslav Albrecht, MBA.
„Novinek je poslední dobou opravdu hodně
a nerad bych něco opomenul. Snažíme se
například zaměřit na efektivní komunikaci
směrem k našim klientům tak, aby se vždy
dozvěděli vše, co je pro ně podstatné. Spustili
jsme tedy pravidelnou rozesílku newsletterů, kde
se klient seznámí s nově zařazenými dodavateli
a akčními nabídkami, které pro ně dodavatelé
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společně s námi připravují. Další novinku
spouštíme s ohledem na rozložení klientů
po celé ČR. Připravili jsme průvodce po
všech krajích, aby si klient vždy mohl vybrat
to nejlepší z naší nabídky a dokázal si podle
toho třeba naplánovat dovolenou s rodinou.
Významnou změnou bylo i spuštění kontaktního
formuláře, který urychlil a zefektivnil plnění
podnětů a požadavků různého druhu, stal se
standardem v komunikaci a ve velmi krátké
době ho začali využívat všichni, jak klienti,
tak dodavatelé. V neposlední řadě bych také
rád zmínil možnost detailního vyhledávání
jednotlivých služeb v jednotlivých městech po
celé ČR. Tato aplikace je nepostradatelným
pomocníkem pro naše klienty. Brzy se stala
nejvyužívanější formou vyhledávání dodavatelů
zejména v oblasti sportu, kde je
několik desítek různých
služeb. Novinek je
mnohem
více,
ale ty zmíněné
vnímám jako
nejpodstatnější.
Nechceme stát
na jednom místě.
Neustále se posouváme, jsme nejlepší
a snažíme se být z hlediska
komfortu služeb a jejich rozsahu
stále před konkurencí, proto se můžete těšit
na další zásadní novinky, které v brzké době
spustíme, ale o tom až příště.“
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Situační analýza a audit pracovních
příležitostí osob se zdravotním postižením
Novela zákona O zaměstnanosti č. 435 Sb. platná od 1. 1. 2012 – § 80, § 81 a § 82 změnila výrazně
podmínky pro poskytování náhradního plnění ﬁrmami zaměstnávajícími osoby se zdravotním
postižením. Tato situace má výrazný dopad na stávající formy plnění povinného podílu všech
zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, kteří mají povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním
postižením (dále jen OZP).

Jako každý zaměstnavatel si jistě v současné době kladete otázku:
Å . W H U i P R æ Q R V W čL N R P E L Q D F H S O
Q ěQ t S R G tO
X ] D P ěV W Q i Y i Q t 2 = 3
M H S U R P Q H Q H M V F KůG Q ěM ä t S řtS D G Q ě Q H M Y ô KR G Q ěM ä t" ´
ROK 2012
výrazně omezená nabídka náhradního
plnění
zvýšení ceny zboží a služeb, které jsou
fakturovány v rámci náhradního plnění
změna zaběhlé praxe zaměstnávání OZP
formou náhradního plnění
nutnost řešit jiným způsobem povinnost
zaměstnávat OZP

vyšší odvody do státního rozpočtu
v dalších letech předpoklad úplného
zrušení náhradního plnění
výraznější legislativní a ﬁnanční
podpora přímého zaměstnávání OZP
(snížené odvody sociálního pojištění
u zaměstnaných OZP)

Jako odpověď jsme pro Vaši společnost připravili následující řešení:
Situační analýzu
Zoptimalizujeme Vám stávající
formy plnění povinného podílu
zaměstnávání OZP včetně
speciﬁkace možných ﬁnančních
a neﬁnančních úspor s tím
spojených a zhodnotíme
připravenost společnosti
zaměstnávat OZP.

1. týden*

Audit pracovních
příležitostí
Zanalyzujeme Vaše pracoviště,
pracovní místa a pracovní
náplně, navrhneme Vám jejich
optimalizaci z hlediska potřeb
OZP a zpracujeme další návrhy
a doporučení pro zlepšení
zaměstnávání OZP ve Vaší
společnosti.
2.– 6. t ýden*

Poradenství

Podporu

Edukace
manažerů a HR
partnerů v oblasti
zaměstnávání OZP,
outsourcing HR
procesů souvisejících
se zaměstnáváním
OZP, rekvaliﬁkace
OZP.

Při realizaci
navrhovaných
optimalizací,
změn
a doporučení.

3. týden a dále*

*Časová osa projektu závisí na počtu zaměstnanců a termínu dodání zdrojových dat.

Více informací na www.sante-institut.cz nebo nás kontaktujte na tel.: + 420 776 566 661.
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ODPOVĚZTE NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKU A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY!

Kolik společností je součástí Santé Group?
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 31. 8. 2012, výherce budeme informovat do 30. 9. 2012.
Výhra je nepřenosná, není na pořadateli právně vymahatelná, ani ji není možné směnit za hotovost.

LÉTO SE ZÁŘIVÝM ÚSMĚVEM
Váš bělejší úsměv za pouhých 45 minut!
Využijte naší letní nabídky na ordinační bělení zubů se slevou 25 %.
Platnost akce je do 31.8. 2012 nebo do vyprodání zásob.
Více informací Vám poskytne LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz.

LINKA SANTÉ 1212 ze zahraničí
I v průběhu Vaší letní dovolené nebo pobytu v zahraničí
je LINKA SANTÉ připravena Vám kdykoli poskytnou kompletní 24-hodinový
servis v oblasti otázek péče o zdraví.
Při volání ze zahraničí použijte telefonní číslo +420 221 970 970.

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Neváhejte a vyplňte webovou anketu Santé, kde
můžete vyjádřit veškeré Vaše názory, pochvaly
a další postřehy k péči v Santé. Umožníte nám dále
vylepšovat služby, které Vám poskytujeme.

WEBOVOU ANKETU NALEZNETE
NA WWW.SANTE.CZ.
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PASSPORT

TO YOUR
INTERNATIONAL CAREER

MBA City University of Seattle in Prague
● Accreditation – NWCCU, CAMBAS
● Diploma issued by City University of Seattle
● Program taught in English
● Starts: 5th October 2012
8th March 2013

www.vsfs.cz/mba

