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Mammologická
poradna
David
Drahonínský
zlatý paralympionik
a mistr světa 2011

Akupunktura
a homeopatie

DaviD Drahonínský
zlatý paralympionik a mistr světa
v péči o zDraví zvolil

santé.

2011 si za svého partnera

David Drahonínský se od roku 2002 závodně věnuje lukostřelbě
a reprezentuje Českou republiku v kategorii W1 – sportovci s největším
postižením. Lukostřelba není jediným sportem, kterému věnuje svůj čas.
Aktivně se zajímá i o další sporty jako curling, boccia, quadrugby nebo
floorbal. Dle vlastních slov ale lukostřelbě dává nyní všechno.

Na paralympiádě v Pekingu dosáhl
David skvělého úspěchu, získal zlatou
medaili v závodní lukostřelbě a letos
přivezl zlato a stříbro z MS v italském
Turíně, čímž se kvalifikoval na letní
paralympiádu v Londýně.
Jak změnila zlatá paralympijská
medaile tvůj život?
Do Pekingu jsem odjížděl s těmi nejvyššími ambicemi. Rozhodně jsem ale nepatřil
z pohledu odborníků mezi favority, ale mé
výsledky ze závodů před Pekingem mě rozhodně nepasovaly do role outsiderů závodu. Sám jsem již před Pekingem tvrdil, že
když bude můj zdravotní stav v pořádku,
tak mohu získat medaili. Stálo u mě i trochu štěstí. Zlatá medaile mi život nezměnila. Každopádně jsem udělal radost lidem,
kteří mi fandili a fandí dál. Po paralympiádě jsem začal trénovat ještě víc než před ní.
Po zisku zlaté medaile se moje jméno mezi
vozíčkáři v ČR stalo známějším.

2

Jak probíhá tvá celoroční příprava
na závody?
Trénuji skoro každý den a některé dny
i dvakrát. Trénink není jen o střílení na
střelnici, ale mohu střílet i doma z trenažéru a do tréninku patří i posilovna, bazén
a rehabilitace, bez které bych nemohl své
tělo tak zatěžovat.
Proč jsi si vybral právě Rehabilitační
centrum Santé pro svou přípravu?
V Rehabilitačním centru Santé pracoval
můj kamarád, díky kterému mě Santé začalo podporovat. Rehabilitační centrum
Santé je celé bezbariérové a pracují v něm
lidé s těmi nejlepšími zkušenostmi v rehabilitaci. Vyhovuje mi také systém objednávání přes nonstop call centrum (LINKA
SANTÉ 1212 – pozn. redakce).
Úspěchem na MS 2011 v Turíně
ses kvalifikoval na paralympiádu
v Londýně. Předpokládáš, že svůj
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zlatá meDaile mi život nezměnila.
úspěch zopakuješ a paralympijskou
medaili obhájíš?
Na mistrovství světa po Pekingu v roce 2009
jsem měl zdravotní problémy a skončil na
7. místě, což jsem považoval za ohromnou
prohru a neúspěch, ale ono je těžké pořád jen vyhrávat. Každopádně tvrdý trénink
a tréninkové změny mě opět katapultovali
mezi světovou špičku. Loni jsem na ME ve
Francii skončil druhý a letos na MS v Itálii
opět na druhém místě. Prostě jsem ve finále nedokázal najít sílu a vyhrát sám nad sebou. Doufám, že se na Londýn připravím ještě lépe a dokážu vyhrát i ve finále a obhájit.
Čemu dalšímu se ve svém volném
čase věnuješ?
Hraji florbal na mechanických vozíkách. Rád
rybařím a rád se projedu na kole. Každopádně lukostřelecká sezóna je dlouhá a nestřílí se jen venku, když je hezké počasí. Sezóna u mě běží přes celý rok, a proto je velmi důležitá i příprava během zimních měsí-
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ců, kdy trénuji v hale. Zimní halová příprava
je u mě ještě intenzivnější než ta venku, protože se říká:„Co v zimě nastřílíš, jako by jsi
pak venku našel“. Moje tréninkové zázemí
na střelnici u pana Vidíma je skvělé a mám
oproti ostatním závodníkům velkou výhodu,
že se mohu připravovat přes celý rok.
Co chystáš pro letošní rok?
Příští rok vše obětuji přípravě na
paralympiádu v Londýně, jelikož obhajoba
bude pro mě velkou motivací. Na střelnici
vypustím duši a doufám, že se potvrdí
pravidlo „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.
Davide, moc děkujeme
za rozhovor!

Společnost Santé
přeje Davidu Drahonínskému
mnoho dalších úspěchů ve sportu
i osobním životě!
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gyNekoLogiCká kARTA

vyšetření v mammologické poradně,
zahrnující sono prsu, je vhodné pro
ženy od 16 let věku.
CENA VYšETřENí: 840 Kč

mammologická

poraDna

a program samovyšetření prsu
v rámci prevence včasného odhalení rakoviny prsu a jiných nemocí prsu vás
zveme do mammologické poradny Santé a poradny samovyšetření prsu.
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.

NePoNeCheJTe NiC NáhoDě,
NeChTe Se vyšeTřiT A NAuČTe
Se SAMovyšeTřováNí PRSu.
Mammologie či senologie je obor
zabývající se zhoubným i nezhoubným

onemocněním prsu. Maximální snahou
je zachytit co nejčasnější a tedy dobře
léčitelná stádia závažnějších onemocnění
a navržení optimální léčby. Jedinou možnou
prevencí jsou proto pravidelné kontroly
v mammologické poradně.
NávšTěvA MAMMoLogiCké
PoRADNy zAhRNuJe:
klinické vyšetření zahrnující sono
prsu (ultrazvuk)
rozhovor s lékařem, detailní
stanovení rodinné anamnézy
a rozbor rizikových faktorů
celkové zhodnocení zdravotního
stavu a doporučení případného
dalšího postupu léčby
Na základě těchto vyšetření lze vyloučit
nádorové onemocnění prsu, rozptýlit
zbytečné obavy pacientek či odhalit
nebezpečné onemocnění v jeho počátku,
kdy je ještě možná účinná léčba.

PRogRAM SAMovyšeTřeNí PRSu
Dalším krokem v prevenci a včasném
odhalení rakoviny prsu je znalost postupů samovyšetřování.
V rámci půlhodinového programu v poradně samovyšetření prsu 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, metastázy 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

Rodina zdravotních karet Santé se rozrostla
o nového člena – kartu, která Vám umožní
využívat léčebnou péči v rámci gynekologie
na klinikách Santé a 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 připraveni pohotově reagovat v případě, kdy si to Vaše zdraví vyžádá.
SeRviS LiNky SANTé

1212

PReveNTivNí PéČe
1× ročně komplexní gynekologická
preventivní prohlídka
1× ročně vyšetření v mammologické
poradně
1× ročně program samovyšetření prsu
LéČebNá PéČe
léčebná péče v odbornosti gynekologie
a urologie na klinikách Santé
a u smluvních partnerů Santé
úhrada regulačních poplatků
bezplatné poskytování jednorázových
vyšetřovacích zrcadel na žádost klientky
potvrzení o zdravotním stavu
vystavená gynekologem a výpis ze
zdravotní dokumentace
DoPLňkové SLužby
sleva 30 % na vybranou léčebnou
kosmetiku dle aktuální nabídky
zakoupenou na recepcích klinik Santé
1× ročně 30 min klasická masáž
v Rehabilitačním centru Santé
CENA: 4 900 Kč za rok

PRo víCe iNfoRMACí NAvšTivTe WWW.SANTe.Cz Nebo koNTAkTuJe LiNku SANTé NA TeLefoNNíM ČíSLe 1212.
Zdravotní sestry LINKY SANTÉ jsou připraveny zodpovědět veškeré dotazy a objednat Vás na vyšetření u lékaře na konkrétní termín dle Vašich časových možností.
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prevence a první pomoc
při nachlazení

životní prostředí a styl, kterým žijeme v dnešní době, stále výrazněji
ovlivňují náš zdravotní stav.

Imunitní systém člověka je přirozený a důmyslný štít proti běžným infekčním chorobám. Jedním z jeho hlavních úkolů je včasné rozpoznání, zachycení a odstranění původců infekce. Spolehlivě však funguje
pouze v případě, má-li dostatek vlastních
zdrojů.

systému je prozíravé začít již v dětském
věku. Zvýšená preventivní péče by měla
být samozřejmostí i u těhotných žen,
seniorů, osob pohybujících se v infekčním
prostředí, manažerů zatížených špatnou
životosprávou a stresem nebo například lidí
v rekonvalescenci.

Preventivních prostředků pro posílení
správné funkce imunitního systému je
celá řada a mnoho odborníků hledá ten
zaručeně nejlepší způsob, jak tuto
funkčnost zajistit.
S podporou
imunitního

Připomeňme zde několik nejzákladnějších
možností jak imunitní systém podpořit.
PobyT NA ČeRSTvéM vzDuChu
Alespoň 20-30 minut denně – v případě, že to zdravotní stav dovoluje. Pokud zvolíte i ostřejší chůzi, pomůžete
organismu s lepším prokrvením a odplavováním škodlivin z těla.
kvALiTNí oDPoČiNek A NeRušeNý
SPáNek
Poklimbávání u televize, spaní ve špatně vyvětrané nebo přetopené místnosti, nepravidelný spánek – to vše jsou
nesprávné návyky, které zabraňují organismu efektivně obnovovat potřebnou energii.
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oTužováNí, byLiNNé kouPeLe,
MASáže, SAuNA, AkuPuNkTuRA
Toto jsou aktivní způsoby podpory
správné funkce imunitního systému,
které zároveň mohou být i součástí léčby některých zdravotních obtíží.
výživA A DoPLňky STRAvy
Zdravý organismus by měl umět získávat
veškeré potřebné látky ze stravy. Musí se
však jednat o stravu kvalitní a vyváženou.
V opačném případě je vhodné obohatit jídelníček o některé doplňky stravy. Jedná se
především o vitaminy, minerály, stopové prvky a nukleotidy. Tuto kombinaci obsahuje
např. originální přírodní preparát JUWIM®,
který je českým patentem. Jedná se o unikátní směs bioaktivních látek, která je přirozeným zdrojem nukleotidů, esenciálních
aminokyselin, oligopeptidů, minerálních solí
a stopových prvků. Je zcela nenávykový, netoxický a neukládá se v organismu. JUWIM®
podporuje přirozené obranné reakce organismu a umožňuje efektivní využití vitaminů, minerálních látek a stopových prvků
v metabolickém procesu. Díky tomu se
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přípravky obsahující JUWIM® významně
odlišují od standardních vitaminových
doplňků stravy.
viTAMiNové DoPLňky obSAhuJíCí
JuWiM® zAkouPíTe NA ReCePCíCh
kLiNik SANTé.

v obDobí ChřiPkovýCh oNeMoCNěNí
A NAChLAzeNí DoPoRuČuJeMe:
JuWik PeRLivý LighT PLuS
minerální látky
Iontový ochranný
nápoj s harmonizačními účinky
vhodný při extrémní zátěži organismu.
Díky svému složení se výborně osvědčil
zejména u osob v extrémní fyzické
a psychické zátěži, jako jsou sportovci,
děti a studenti nebo osoby dlouhodobě
vystavené nepříznivým účinkům prostředí
(smog, hluk, klimatizace).
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očkování proti chřipce
neponechejte nic náhoDě a nechte se očkovat proti chřipce.
JUWIK FORTE KAPKY,
JUWIK FORTE SIRUP
Tyto dva koncentrované
doplňky
stravy napomáhají
komplexně posilovat imunitní systém.
Příznivě
působí
na obranyschopnost organismu, napomáhají snižovat výskyt respiračních
chorob, virových a bakteriálních onemocnění (chřipky, angíny). Přispívají k urychlení regenerace organismu, pozitivně ovlivňují mozkovou činnost a tišivě působí na
některé alergické reakce.

CÉVITAL
Vitamin C, který napomáhá zvýšit obranyschopnost organismu,
a to zejména v chřipkovém období, posilovat
základní životní funkce,
příznivě působit na dýchací, nervový a kardiovaskulární systém, urychlovat regeneraci
organismu a zabraňovat negativnímu
působení volných radikálů. Díky svému
složení příznivě ovlivňuje oslabený imunitní systém, celkovou nemocnost, duševní i fyzickou kondici a napomáhá zmírňovat
některé alergické reakce.

foRTiSiM DeToX
Doplněk stravy s extraktem ostropestřce mariánského
je nejlepším zajištěním Vašeho zdraví. FORTISIM
DETOX obsahuje Silymarin, látku, která zajišťuje nejen
správnou funkci jater, ale také vykazuje detoxikační
aktivitu pro řadu toxicky působících látek (např. alkohol). Používá se při léčbě špatné funkce ledvin,
uplatňuje se při regeneraci cév a snižování krevního
tlaku, podporuje správnou funkci nervového systému.

Vzhledem ke krátké inkubační době začíná chřipka často velmi náhle a bez varování. Ačkoli virus proniká do organismu
sliznicemi dýchacího ústrojí, nejsou prvními projevy chřipky ani rýma, ani kašel.
Chřipka začíná zpravidla vysokou horečkou
(38 °C – 40 °C). Vzestup teploty obvykle
provází zimnice a třesavka. Přidávají se silné bolesti hlavy. Ty mohou být spojeny i se
světloplachostí a ztuhlostí šíje. Časté jsou
bolesti kloubů, svalů, očí, zad, nohou a výrazná únava. Dalším možným příznakem je
nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa či
nechutenství.
Nejúčinnější léčbou je klid na lůžku
bezprostředně po začátku prvních příznaků
a případně léčba antipyretiky (léky ke snížení zvýšené teploty). Při výskytu jakýchkoli
komplikací nebo přetrvávání horečnatých
stavů je nutné ihned navštívit lékaře.

iNfoRMACe o AkTuáLNí NAbíDCe viTAMiNovýCh DoPLňků
váM PoSkyTNe ReCePCe.
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Nastává období chřipkových onemocnění. Chřipka je vysoce nakažlivé
virové infekční onemocnění, postihuje všechny věkové skupiny a může
vyvolat epidemie až pandemie.
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NeJÚČiNNěJší PReveNCí
ChřiPky Je oČkováNí!
Proti chřipce se běžně doporučuje očkovat v období před jejím předpokládaným
výskytem - od září do konce prosince (pokud Hlavní hygienik ČR povolí je možné očkovat déle). Ochrana před chřipkou začíná
dva týdny po očkování a přetrvává přibližně
šest měsíců až jeden rok. Rizikové skupiny
by proto měly být očkovány každý rok. Významnou úlohu v prevenci této nemoci má
i hygiena (mytí, dezinfekce). V období epidemie je potřeba se vyhýbat přelidněným prostorům a nedotýkat se rukou nosu nebo úst.
očkování je účinné proti chřipce z více
než 75 %, nechráníte tak jen sebe,
ale i své blízké. očkovaný totiž snáze
zlikviduje chřipkový virus a nešíří jej
na ostatní.

víCe iNfoRMACí o oČkováNí PRoTi ChřiPCe váM PoSkyTNe ošeTřuJíCí LékAř
Nebo LINKA SANTÉ 1212, LiNkA@SANTe.Cz, WWW.SANTe.Cz.
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alternativní meDicína

homeopatie a akupunktura

Dvě nejznámější metody alternativní léčby, homeopatie a akupunktura,
nabízí další způsob prevence a řešení vašich zdravotních obtíží.
homeopatie a akupunktura představují jedny z dalších možností péče o zdraví. Dokáží si poradit s bolestí hlavy, nespavostí nebo alergiemi. Pomáhají taktéž ulevit od stresu, při oslabení imunitního systému nebo chronických obtížích a proto jsou
u nás i ve světě tolik populární a vyhledávanou alternativou klasické 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 užiTí AkuPuNkTuRy:
úleva od bolesti zad a bolesti kloubů
preventivně ke zvýšení fyzické
a psychické odolnosti organismu
oslabení imunitního systému,
nachlazení, virózy, alergie, astma
pomocná metoda při léčbě
vysokého tlaku, onemocnění
trávicího traktu
poruchy zažívání
stres, nespavost, migrény, bolesti
hlavy, psychická nevyrovnanost
stavy po mozkových
příhodách – poruchy hybnosti, řeči
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 vždy doporučí Váš ošetřující lékař.

Cena:
První sezení (90 minut)
Další sezení (45 minut)
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1300 Kč
700 Kč
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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.
Začala objevy německého lékaře Samuela
Hahnemanna, který působil jako homeopat v Německu a ve Francii. Je zařazena
mezi tzv. celostní léčebné metody, které
ovlivňují nejen fyzickou stránku, ale současně i stránku psychickou a emoční.

i batolata a lze ji s úspěchem užít i při léčbě
různých zdravotních problémů najednou.

Cena:
Vstupní vyšetření (60 minut)
Kontrolní vyšetření (30 minut)

950 Kč
600 Kč

Společnost Santé vám nyní nabízí obě
tyto alternativní metody léčby na svých
klinikách v Praze.
Doporučená homeopatika můžete nově
zakoupit na recepcích Santé.

DoPoRuČeNé využiTí
hoMeoPATiCké LéČby:
psychické potíže – nespavost,
úzkost, fobie, deprese, závislosti
migrény, ekzémy, lupénka, poruchy
menstruačního cyklu, metabolické
choroby, onkologické nemoci apod.
posilování imunity
chronická onemocnění – infekce,
alergie, artrózy, únava
Homeopatie je velmi vhodnou léčbou
pro těhotné a kojící ženy, pro kojence

víCe iNfoRMACí o hoMeoPATii A AkuPuNkTuře NALezNeTe
NA WWW.SANTe.Cz Nebo koNTAkTuJTe LiNku SANTé 1212.
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GOL F
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PY

otevřel pavilon slunce

PA R K S
LA

golf park slapy sv. jan

AT Ý J A N

od srpna 2011 disponuje hřiště 18 jamkami. První devítku „Rabyňská hora“,
otevřenou v červenci 2010, doplnila druhá devítka Tři kříže. kromě toho
je v areálu v provozu šestijamková Akademie, Driving range, Putting and
Chipping green. Na začátku srpna 2011 jsme otevřeli také multifunkční
budovu „Pavilon Slunce“ se zázemím nejen pro golfisty.
Golf Park Slapy sv. Jan Vás tedy nově zve
k návštěvě nejen golfového hřiště. Multifunkční objekt Pavilon Slunce je nedílnou součástí celého projektu Golf Park Slapy sv. Jan. Tato moderní budova, která
přirozeně souzní s místní krajinou, sdružuje mnoho různých funkcí. Patří mezi ně
dvě audiovizuální multimediální místnosti pro pořádání malých konferencí, workshopů, seminářů. Dále je v budově malé
wellness, nabízíme různé typy cvičení (a to
v létě i venku), dále zde najdete i maséry,
terapeuty, čínské metody léčby jako je akupunktura nebo akupresura, speciální golfovou přípravu a další. Návštěvníci-negolfisté
mohou navštívit turistické infocentrum a od
jara také půjčovnu kol, a v neposlední řadě
i výstavní prostory Galerie sv. Jan.

12

Na zimu chystáme při dostatku sněhu běžkařské tratě v areálu hřiště, v restauraci
pravidelné kurzy vaření, pořádání společenských akcí. V restauraci nabízíme kvalitní gastronomii, domácí jídla jako od babičky, stejně jako jídla světových kuchyní a také domácí moučníky. Budova je již
v provozu, přijeďte si odpočinout.

víCe NA WWW.goLfSLAPy.Cz
Nebo NA TeLefoNeCh ReCePCe
+420773161742 / 222351800.
buDeMe Se TěšiT NA vAši NávšTěvu.
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Společnost Santé Network, člen skupiny
Santé group, která se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, porazila tvrdou konkurenci a získala prestižní ocenění Ruban d’honneur,
které ji zajistilo postup do finále soutěže european business Award 2011 v kategorii Cena pro zaměstnavatele roku.
Soutěží European Business Awards 2011
se zúčastnilo více než 15 000 organizací
z 30 evropských zemí. Společnost Santé
Network se probojovala mezi deset nejúspěšnějších a tímto důležitým oceněním se
zařadila mezi nejvýznamnější společnosti
Evropské Unie. Do finále se za Českou republiku probojovaly pouze dvě
společnosti. Získání Ruban d’Honneur prokazuje vedoucí postavení Santé Network
mezi poskytovateli zdravotnických služeb na
českém trhu. Ocenění European Business
Awards je uznáváno jako punc novátorství,
úspěchu a udržitelného rozvoje.
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nejprestižnější evropská
soutěž european Business
awarDs 2011 zná své vítěze

„Soutěž European Business Awards je
jakousi platformou pro sdílení a prezentaci úspěchu s ostatními podobně smýšlejícími společnostmi. Nyní, více než kdy jindy, musím vzít v úvahu vývoj světového hospodářství a skutečnost, že Evropa potřebuje
podnikavé evropské společnosti, které investují do inovací a vývoje. European Business
Awards je příležitost pro osvícené podniky
z celé Evropy získat uznání a zazářit v celosvětovém měřítku,“ říká Adrian Tripp, gene1
rální ředitel european business
01 Awards.
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vážení klienti, kolegové a přátelé,
děkujeme vám za přízeň, kterou nám
projevujete.
vaše Santé Network

Vyvrcholení celé soutěže spolu s vyhlášením
výsledků se uskutečnilo 22. listopadu 2011
v Barceloně. Vítězem kategorie Cena pro
zaměstnavatele roku se stala turecká společnost Global Bilgi A.Ş.
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naDělte poD vánoční
stromeček zDraví, krásu
a relaxaci

obdarujte své přátele a známe dárkem, který nejen potěší, ale také
prospěje jejich zdraví. hledáte nevšední dárek pro vaše obchodní partnery
či zaměstnance? Připravili jsme pro vás možnost nákupu vybraných služeb
a produktů Santé v podobě dárkových poukázek.
Všechny služby v rámci dárkových poukázek je možné využívat bez nutnosti nákupu zdravotní karty Santé. Na výběr máte ze
dvou variant dárku – formou kreditu v libovolné výši na vybrané služby Santé nebo
zakoupením konkrétní prevence, masáže
nebo ošetření.

kReDiTNí Poukázky SANTé Je MožNé
využíT NA NákuP:
očkování
stomatologických karet Santé
a výkonů stomatologie a dentální
hygieny
zdravotních karet Santé
programů poradny zdravé výživy
služeb Rehabilitačního centra Santé
libovolných preventivných programů

ití

kráSné prož
Santé Vám přeje
SVátků.
Vánočních

......

..................
........................
pro ..................
ní vyšetření
na Preventiv
rovky
výskytu cuk

Případný rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou ošetření může držitel poukázky uhradit na recepcích Santé v hotovosti
nebo platební kartou.

ReLAXuJTe A NAČeRPeJTe eNeRgii
30.
é poukázky do
San
platnost dárkov
té Vá

6. 2012

m přeje
kráSné
prožití
ích SVá
tků.

Vánočn

pro ......
............
............
na ord
............
............
inační
............
bělení
zubů

platnost
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dárkové

poukázk

y do 30.

6. 2012

– DáRkové Poukázky NA vybRANé
PRoCeDuRy RehAbiLiTAČNího
CeNTRA SANTé:
Medová masáž se zábalem 1 100 kč
Masáž lávovými kameny
890 kč
kineziologický rozbor
650 kč
zen Touch Shiatsu
720 kč
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PReveNCe Je zákLAD PevNého
zDRAví

NADěLTe PoD STRoMeČek zářivý
ÚSMěv

DáRKOVÉ POUKáZKY NA UNIKáTNí
PREVENTIVNí PROGRAMY SANTÉ:
Mammologická poradna
840 kč
vhodná pro ženy a dívky od 16 let
komplexní preventivní prohlídka
zaměřená na včasný záchyt
tzv. civilizačních onemocnění 1 200 kč
Preventivní vyšetření zaměřené
na včasný záchyt případných
1 200 kč
nádorových změn hrtanu
doporučujeme pro kuřáky
fotoprotekce před létem
1 200 kč
vhodné také pro děti
Preventivní lipidologické
2 500 kč
vyšetření
Preventivní vyšetření výskytu
2 500 kč
cukrovky
onkologický screening
2 500 kč
pro muže
onkologický screening
4 900 kč
pro ženy

DáRKOVÉ POUKáZKY NA SLUžBY
DENTáLNí HYGIENY:
ošetření dentální
1 200 kč
hygienistkou
ordinační bělení zubů
5 500 kč

SANTÉ NEWS | 03-2011
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PěT RAD PRo ziMNí PéČi o vLASy:

BuDe zima, BuDe mráz,
kam nás vlásky, kam schováš

aneB jak pečovat o vlasy v zimě

brčko, ve kterém je nalitá voda, když ho
dáte na mráz voda zmrzne a brčko snadno
zlomíte i s ledem uvnitř – stejně tak se
zachová ne úplně vysušený vlas. Používejte
opravdu kvalitní vlasovou kosmetiku
a kondicionér – zvolte pro toto období
raději více výživný. Suchým a kudrnatým
vlasům dopřejte více zábalů z masek
nebo i z olivového oleje.

A máme tu zimní období, mnozí z nás už se nemohou dočkat prvních
sněhových vloček. Některé z nás zase stojí před zrcadlem a říkají si, jak jim
vlasy začínají elektrizovat, padat a jak budou vypadat, až sundají kulicha
z hlavy.

Po příchodu do vytápěné místnosti čepici
sundávejte, jelikož pokožka hlavy se potí
a opět si můžete způsobit potíže v podobě
svědění pokožky či lupů.

vlasy po umytí vysušte opravdu
do sucha a nechoďte hned do
mrazu.

V zimním období jsou vlasy mnohem citlivější a vnější vlivy mají na vlasové vlákno neblahý vliv.

vytápěných místnostech totiž vzniká statická elektřina a ta způsobuje, že vlasy nepříjemně elektrizují.

Pokud nosíte ofinu a máte hrůzu, že Vám ji
čepice splácne, nechte si od kadeřníka zvolit odlehčenější verzi nebo zvolte asymetrickou ofinu.

Na vlasy působí negativně chlad, zima ale
také vlhko. Vlivem těchto faktorů se stávají vlasy křehčími a méně kvalitními, ty rovné ještě více zplihnou, kudrnaté se krepatí.
Často fouká vítr, takže udržet na hlavě to,
co jsme si vytvořily, dá práci. Vlasům škodí
také časté přechody z tepla do zimy a vysušuje je vzduch v přetopené místnosti. Používejte, v místnostech vytápěných ústředním
topením, zvlhčovače vzduchu nebo jen misku s vodou položenou na radiátor. V takto

PoD ČePiCí Se Mohou vLASy DoST
MASTiT, PRoTo Je MyJTe TAk ČASTo,
JAk Je TřebA.
Myjte si vlasy raději večer, kdy nehrozí,
že v nejbližších hodinách budete muset jít
ven do mrazu a zimy. Vlasy totiž schnou
déle, než si myslíte. Po skončení fénování
jim trvá pár hodin, než jsou skutečně
suché. Pokud byste vystavili ne zcela suché
vlasy mrazu, pak by hrozilo, že se polámou
a naruší se jejich struktura. Představte si

Malý dárek od nás získá každý,
kdo přijde během měsíce listopadu
a prosince využít služby našeho kadeřnického salonu (alespoň v rozsahu foukané).
A to hloubkovou péči L´oréal
Professional fiberceutic hair filling
serum v hodnotě 260 kč zDARMA.
Tato akce je platná pro jednu osobu,
pouze s ústřižkem kuponu z této
strany.
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Používejte výživnější šampon
a kondicionér.
zvyšte frekvenci vlasových
zábalů, pečujte o konečky vlasů
tím, že budete vtírat vlasový olej
do konečků podle potřeby.

Noste čepici, chráníte tím vlasy
a pokožku před promrznutím.
Nejlépe vynechejte v mrazech
gely a laky, hlavně pak ty
s mokrým efektem.

Famous Hair Salon naleznete v budově
kliniky Santé v Pštrossově ulici.

víCe iNfoRMACí zíSkáTe
NA WWW.fAMouS-hAiR.Cz.
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Santé na veletrhu expat expo

santé institut naBízí
sociomapování® týmů
Sociomapování® týmů je jedinečná metoda umožňující budovat lépe
fungující pracovní týmy.
Efektivní tým je obtížné přesně definovat,
nicméně obvykle je to skupina vzájemně
provázaných lidí, kteří jsou odhodláni
dosáhnout společných cílů, jejich spolupráce probíhá hladce a dodávají kvalitní
výsledky. Hlavní předností Sociomapování®
týmů je to, že dokáže tyto vztahy odhalit
a efektivně je prezentovat tak, aby bylo
možné je dále využít pro rozvoj týmu. Proto
patří Sociomapování® týmů k jedné
z nejžádanějších aplikací Sociomapování
vůbec, neboť usnadňuje práci mnoha
koučům, konzultantům, manažerům a HR
specialistům.

Díky tomu, že Sociomapování umožňuje
identifikovat a pojmenovávat to, co je
pro tým z pohledu jeho rozvoje nejdůležitější, je tento nástroj optimální
volbou pro koučování týmů. Možnost
sledovat týmovou spolupráci v čase, navíc
dovoluje průběžně navigovat tým směrem
k vytyčeným cílům a dává tak manažerovi
týmu k dispozici „záznam“ o úspěšnosti
jednotlivých intervencí.

i. týden
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Naprogramování
dotazníku

online
administrace
dotazníku

ii. týden

&

8. října 2011 jste měli možnost navštívit stánek Santé
na veletrhu Expat Expo, jehož cílem je vytvořit prostor
pro prezentaci českých i zahraničních společností, které
poskytují kvalitní služby a praktické řešení cizincům
žijícím v České republice, neboli „expatriotům“.

Untitled-1 1

14.10.2010 14:59:45

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.

víCe iNfoRMACí NA
WWW.SANTe-iNSTiTuT.Cz

Vážení klienti,
děkujeme Vám za důvěru,
přízeň a spolupráci.

• Individuální
zprávy
vytvoření
designu
projektu

Presented by:

Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, pracovních
i osobních úspěchů
a spoustu spokojených chvil
do nadcházejícího roku 2012.

• Týmová
zpráva
Sociomapování

• Workshop

Pour Féliciter 2012

iii. týden
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Vysoká škola
finanční a správní
1. soukromá ekonomická univerzita v ČR
Bakalářské a magisterské studijní obory v českém jazyce
● Aplikovaná informatika ● Bankovnictví ● Finance a finanční služby ●
Marketingová komunikace ● Pojišťovnictví ● Právo v podnikání ● Právo
ve veřejné správě ● Řízení podniku a podnikové finance ● Sociální politika ●
Sociologie ● Veřejné finance ● Veřejná správa

Bakalářské a magisterské studijní obory v anglickém jazyce
● Business Management and Corporate Finance ● Marketing Communication

Bakalářské a magisterské studijní obory v anglickém jazyce
ve spolupráci se City University of Seattle
● Business Management and Corporate Finance & BSBA/MBA ● Marketing
Communication & BSBA/MBA ● Master of Business Administration

Doktorský studijní obor v českém jazyce
● Finance

bakalářské
studium

magisterské
studium

BSBA
studium

MBA
studium

doktorské
studium

www.vsfs.cz

