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Děkujeme Vám za podporu 
v době pandemie
Děkujeme srdečně všem přátelům 

a příznivcům naší nemocnice, 
kteří nám nezištně pomáhali v době 
pandemie COVID 19.

Za dodávky ochranných prostřed-
ků, především roušek, dezinfekce, 
ochranných štítů a testůCovid 19 
děkujeme:
• Tchaj-wanu za krásný dar 52 000 

jednorázových roušek a Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České re-
publiky, od níž dar putoval rovnou 
do naší nemocnice

• Městským divadlům pražským a 
jejich řediteli panu Danielovi Při-
bylovi

• Vojenskému a špitálnímu řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského

• Náchodským firmám Buy4less, 
s.r.o. a Omerta HookahLounge Bar

• Iniciativě „Poděbrady šijí roušky“
• Sestrám boromejkám za roušky
• Školní jídelně Karmelitská za dez-

infekci
• Firmě Letsgoog.com, s.r.o. za rouš-

ky UNUO 19
• GHC Genetics, s.r.o. – testy COVID 

19
• Obci Lichoceves za roušky, dezin-

fekci a rukavice
• ZŠ Rakovského Praha 4 za 50 ks 

ochranných štítů
• Nadaci EUC Elucidate za respiráto-

ry, brýle a dezinfekci
• MČ Praha 1 za roušky
• Solární asociaci, z.s. za roušky a re-

spirátory
• Paní Homolové a paní Skotnicové za 

ochranné pomůcky
• A řadě dalších anonymních dárců, 

firmám i jednotlivcům 

Za dodávky skvělých jídel pro naše 
zdravotníky děkujeme:
• Restauraci FIELD a šéfkuchaři panu 

Radkovi Kašpárkovi za obědy/ve-
čeře

• R CAFFE Praha za svačiny
• Sdružení CESTA 121 za nutriční 

výživu pro pacienty
• Školní jídelně Karmelitská za po-

traviny

Za významnou finanční pomoc: 
• MPSV a Úřadu práce ČR za 558 392 

Kč na mimořádnou pomoc v době 
pandemie 

• Sestrám Boromejkám za 500 000 Kč 
z programu V nouzi 

• Nadaci Dobré dílo sester boromejek 

za 272 000 Kč na transportní venti-
látor pro Oddělení ARO 

• Symfonickému orchestru hl.m.Pra-
hy FOK za sbírku pro NMSKB. 
Z výtěžku sbírky jsme zakoupili 
dva monitory životních funkcí pro 
oddělení ARO v ceně 187000 Kč.

• Škodě Auto, a. s. za osobní auto-
mobil Octavia Combi pro Oddělení 
Domácí péče

• Nadaci Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové za 24181 Kč na ochranné 
pomůcky

• Za poukázky na nákup Drogerii 
TETA

Přejeme všem vše dobré!
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Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského je první 

a zatím jediná v ČR, kde se pacienti 
mohou účastnit dotykové hipoterapie

V naší nemocnici si zdravotníci 
zvykají na nového „kolegu“ a 
pacienti na nového „kamaráda“. 
Ke canisterapeutickému pejskovi 
Artušovi, který k nám se svou 
cvičitelkou dochází za pacienty už 
druhým rokem, přibyli dva speciálně 
cvičení terapeutičtí minikoně Hoogy 
a Maeve. Nemocnice má v areálu 
krásnou zahradu s výhledem na 
Strahovský klášter a Pražský hrad, 
ve které se pacienti, ale i ošetřovatelé 
či rodinní příslušníci mohou s 
koňmi potěšit a navázat se zvířaty 
fyzický i psychický kontakt. Z této 
doplňující terapie profitují především 
naši pacienti z Oddělení paliativní 
péče, Oddělení ošetřovatelských 
lůžek a Dětského a dorostového 
detoxikačního centra. 
Představte si, že přijdete za Vaším 
blízkým na návštěvu do nemocnice 
a sestřička na oddělení Vám řekne 
„tady ho nenajdete, ten je na zahradě 
s koněm“. Utopie? Ne, u nás je to 
realita. Celý program je dílem naší 
manažerky fundraisingu Dagmar 
Kuncové. „O hipoterapii pro naše 
pacienty jsem začala přemýšlet už 
loni, poté, co jsem u nás zavedla 
canisterapii a na vlastní oči uviděla, 
jaký pozitivní účinek má kontakt 
se zvířetem zejména na pacienty 
v seniorském věku, kteří jsou 
dlouhodobě upoutaní na lůžko, 

doslova psychicky 
pookřejí “ říká 
Dagmar Kuncová 
a pokračuje: 
„od myšlenky 
k realizaci vedla 
ještě dlouhá cesta, 
pro záměr chodit 
do nemocnice se 
musel se získat 
certifikovaný 
provozovatel 
hipoterapie 
a především 
najít finanční 

prostředky. To se mi podařilo 
během loňského roku i letos 
získat především díky velkorysosti 
oslovených dárců z řad firem 
i jednotlivců. Chtěla bych všem, 
kdo nás v programech canisterapie 
a hipoterapie podporují, moc 
poděkovat a ujistit je, že jejich 
laskavý dar přináší radost a pohodu 
lidem, kteří se ocitli v nelehké životní 
situaci,“ dodává Dagmar Kuncová.

Role poskytovatele hipoterapie se 
nakonec ujal spolek Caballinus ze 
Zbraslavi se svou zakladatelkou a 
hlavní terapeutkou Terezou Honců. 
Sdružení, které založila v roce 2008, 
je členem České hiporehabilitační 
společnosti a zabývá se jak jízdní, 
tak dotykovou hipoterapií, a to 
zejména pro dětské neurologické 
pacienty s centrálními koordinačními 
poruchami, dětskou mozkovou 
obrnou, Downovým syndromem 
a psychomotorickým zpožděním. 

„Když mě paní Kuncová zavolala, 
byla jsem ze začátku překvapená, 
protože naše aktivity jsou směrovány 
především na děti, a tady se jednalo 
o dospělé pacienty, často seniory, 
v nemocnici, a to přece jen není 
naše parketa. Nakonec mě ale právě 
oslovilo dělat radost lidem, kteří 
tráví svůj život dlouhé týdny a měsíce 
připoutaní lůžko nebo s omezenou 
pohyblivostí a šli jsme do toho hlavně 
srdcem,“ říká Tereza Honců. 
Pro dotykovou hipoterapii (pacient 

na koni nesedí, ale vzájemně se 
dotýkají) jsou speciálně cvičeni 
miniaturní koně, kteří mají velmi 
mírumilovnou a mírnou, učenlivou 
povahu. Miniaturní kůň není pony, 
jak se mnozí domnívají. Právě pro 
svou povahu jsou často používáni 
jako asistenční a vodící koně 
i pro nevidomé. Terapie spočívá 
v kontaktu s nemocným člověkem, 
který vnímá kontakt s koněm všemi 
smysly a tento kontakt, speciálně 
pak dotyk mu pomáhá odbourávat 
nedůvěru, strach, úzkost a obavy. 
Svým působením přispívá dotyková 
hipoterapie k úspěšnosti celkové 
léčby.

„Dnes už bych neměnila, jezdit za 
pacienty do Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského se 
pro nás skutečně stalo výjimečným 
zážitkem a výzvou. Je to prostě naše 
srdeční záležitost a pokaždé se na 
návštěvu těšíme“ říká Tereza Honců.
 
Děkujeme všem firemním i 
individuálním dárcům, kteří 
umožňují vnášet radost a pohodu do 
života našich pacientů!

Canisterapie běží v naší nemocnici 
více než rok a půl

Canisterapeutický pejsek Artuš paní 
Jany Drvotové, který dochází za 
našimi pacienty od ledna 2019, si 
může po každé návštěvě spokojeně 
říci, že opět udělal radost, rozdal 
lásku a teplo a pomohl několika 
lidičkám k dobré náladě. 

Canisterapeutičtí psi mají speciální 
trénink a dokáží nemocným působit 
radost, vytvářet pocit přátelství, 
pomáhají navazovat kontakty a 
vztahy, rozptylovat napětí, aktivovat 
mysl i být zdrojem poučení. A také 
současně léčit.

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST 
a Nadaci Ivany Zemanové za finanční 
podporu, díky které můžeme našim 
pacientům tuto formu terapie dopřát!  

NA CO TAKÉ PŘISPÍVÁTE
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NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

vyhlašuje

II. ročník ankety

o nejlepšího

zdravotníka roku

Hlasujte pro své
favority v uvedených
kategoriích

Anketa probíhá od 16. března do 15. října 2020.
Více informací a anketní lístek ke stažení najdete na www.nmskb.cz

kuncova@nmskb.cz, mobil: 734 870 637

SRDCE PRO
SESTŘIČKU

2020

SRDCE PRO
ZDRAVOTNÍKA

2020

SRDCE PRO
LÉKAŘE

2020



Bc. Pavla Gotthardtová - Kardiofyzioterapeutka 731 020 654 gotthardtova@nmskb.cz

Kristýna Michalcová, DiS - Nutriční terapeutka

KARDIOREHABILITACE
V NEMOCNICI MILOSRDNÝCH SESTER

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Odborně řízený program

pro Vaše srdce
Jedinečná komplexní péče pro zdravý životní styl všech, kteří trpí kardiovaskulárním 
onemocněním nebo hledají účinnou rekonvalescenci po kardiovaskulárním operačním nebo intervenčním zákroku. 
Nabízíme Vám pomoc při zotavení a vstřícný individuální přístup k Vašim potřebám.

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se Vám věnují naši certifikovaní maséři. Masáže po dohodě 
s klientem upraví na míru jeho aktuálním zdravotním obtížím. Ceny za masáže se řídí délkou trvání, která je od 30 do 
90 minut.

731 956 048 Objednávejte se Po–Pá 9–15 h

Zdravotní masáže

z rukou odborníků

NUTRIČNÍ AMBULANCE

REHABILITACE

Odborně řízený program

pro Vaše celkové zdraví

Nabízíme komplexní nutriční péči pro zdravé srdce, 
pro úpravu váhy u dospělých i dětí, pro těhotné a 

kojící matky, pro aktivní stáří, pro diabetiky aj.

michalcova@nmskb.cz731 161 609
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Malostranské
náměstí

Malá Strana

Minibus č. 194
každých 20 min.

Pražský hrad

Vlašská Tržiště

Nerudova

Mostecká

Nemocnice
pod

Petřínem

Alergologie | Anesteziologie a resuscitace | Boromejská lékárna | Centrum chirurgie střevních onemocnění | 
Dermatovenerologie | Dětské a dorostové detoxikační centrum | Diabetologie | Domácí zdravotní péče | 

Gastroenterologie, endoskopie | Geriatrie | Chirurgie | Interní lékařství | Klinická biochemie | Neurologie | 
Ošetřovatelská péče | Paliativní péče | Praktický lékař | Radiodiagnostika | Rehabilitace a fyzioterapie

Recepce (24 hodin denně) 257 197 319  |  Ústředna 257 197 111

Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00

www.nmskb.cz 

Společně
Zodpovědně

S účinnou láskou

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí v ČR. Jsme nestátní zdravotnické zařízení Kongregace Milosrdných sester

sv. Karla Boromejského, která nemocnici založila již v roce 1842.

Poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči v interních a chirurgických oborech. Pacientům jsou k dispozici všeobecné i 
specializované ambulance a lůžková oddělení. U nás najdete přívětivou atmosféru, individuální přístup i jedinečnou 

integritu zdravotní a duchovní péče pro pacienty a jejich blízké.

Jak se k nám dostanete
Tramvaj č. 12, 15, 20, 22 - zastávka Malostranské náměstí, dále pak minibusem č. 194 (zastávka je také na Malostranském 

náměstí) do zastávky Nemocnice pod Petřínem. Parkování v areálu nemocnice – v provozu denně 6.00 až 22.00 h.


