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Díky pomoci města větší komfort pro pacienty i personál  
Další elektrická lůžka zakoupená z daru města Sokolov pomohou především starším a imobilním 
pacientům na oddělení následné péče  

Sokolov, 21. prosince 2022 - Vyšší komfort hospitalizovaným seniorům i lehčí práci personálu přinese sedmnáct 
nových elektricky polohovatelných lůžek pro oddělení následné péče sokolovské nemocnice. Ta novou techniku 
za milion korun zakoupila z daru města Sokolov.  

„Jsme rádi, že funguje dlouhodobá spolupráce mezi městem a nemocnicí v Sokolově. Zastupitelé opakovaně 
poskytují sokolovské nemocnici finanční prostředky na zvýšení zdravotní péče pro občany Sokolova. Jsem 
moc rád, že poskytnuté finance nemocnice vždy využije k ještě lepším zdravotním službám pro Sokolováky.“ 
uvedl starosta města Sokolov Petr Kubis. A že nejde o jednostrannou spolupráci, potvrzuje i ředitelka samotné 
nemocnice.  

“Spolupráce mezi nemocnicí a městem trvá už roky a zaměřuje se především na ty věci, které jsou v danou 
chvíli  důležité hlavně pro obyvatele Sokolova,“ potvrdila Jitka Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov. V min-
ulosP radnice například podpořila modernizaci techniky na radiologii, v poslední době se pak vzájemná spolu-
práce týkala vzniku nové urogynekologické ambulance, nebo právě modernizace lůžek pro hospitalizované se-
niory.  

„Senioři vždy tvořili významnou část pacientů naší nemocnice. Tím jak se prodlužuje délka života i průměrný 
věk obyvatel, mezi hospitalizovanými se jejich podíl dál zvyšuje. Proto se musíme přizpůsobit,“ poukázala 
ředitelka nemocnice na specifické potřeby spojené s vyšším věkem. Jedním z těch hlavních je zhoršená mobilita. 
To se zdaleka netýká jen schopnosP chůze, ale často i zdánlivě jednoduchých úkonů, jako je sednout si, nebo 
lehnout v posteli. A stav po prodělaném onemocnění nebo úrazu pak může tato omezení ještě zhoršit. 

Nová lůžka byla zakoupena pro oddělení následné péče, kde senioři tvoří převážnou část pacientů. Díky moderní 
koncepci a elektrickému ovládání pak nejen zvyšují komfort pacientů, ale i jejich závislost na personálu. Pokud 
na běžném lůžku pacient potřeboval upravit polohu, musel toPž vždy oslovit personál, aby mu postel manuálně 
upravil. 
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“U nových postelí si, díky jednoduchému ovladači, mohou pacienO sami nastavit jednoduše polohu na sezení, 
spánek, nebo korigovat podhlavník i pozici nohou. Zároveň se dá celé lůžko jednoduše snížit a hůře mobilním 
pacientům tak usnadňuje,  aby se pohodlně a bezpečně, dostali z lůžka a zpět,” shrnuje výhody Samáková s 
Um, že nemocnice společně s městem vylepšují lůžkový fond oddělení následné péče už druhým rokem za se-
bou. Loni tak z milionového daru radnice Nemocnice Sokolov zakoupila 16 dalších elektricky ovládaných lůžek a 
speciální ošetřovatelský vozík pro magnePckou rezonanci. 

Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních 
důvodů, nahradila nemocnice nová, vybudovaná na vrchu Hart, kde se nachází dosud. Nemocnice Sokolov patří 
mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči v širokém 
rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku.  

Od roku 2017 je nemocnice součásU skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak sedm nemocnic, ambulantní 
služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy 
jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice.  

  

Kontakt: 
 
Vladislav Podracký
PR & Communication Manager
M | +420 603 815 770
E  | vladislav.podracky@pentahospitals.cz

Penta Hospitals CZ, s.r.o. 

Florentinum, vchod C 

Na Florenci 2116/15 

110 00, Praha 1  

IČ: 04116364 

DIČ: CZ699004572 

Datová schránka: 96b4tzu 

email: info@pentahospitals.cz

mailto:vladislav.podracky@pentahospitals.cz
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