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Program ve zkratce

Dnes

12:45 – 14:45 I. Blok přednášek

14:45 – 15:15 přestávka

15:15 – 17:00 II. Blok přednášek

17:00 – 19:30 Ubytování, volný čas

19:30 Večeře a navazující program 

společenského večera

18 December, 2018
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Zítra

9:30 – 10:30 I. Blok

10:30 – 11:00 Přestávka

11:45 – 12:30 II. Blok

12:30 Oběd a odjezdy

18 December, 2018
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ResMed, vaši pacienti do naší náruče… 
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Odborný konzultant / 

zdravotní sestra

Lenka Šilháčková

lenka.silhackova@resmed.cz

• ambulance ResMed v Praze

• školení pacientů k používání 
přístrojů a příslušenství

• telefonické konzultace s pacienty

• výběr masek

• titrace

mailto:lenka.silhackova@resmed.cz
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Odborný konzultant / 

zdravotní sestra

Lenka Šilháčková

lenka.silhackova@resmed.cz

• ambulance ResMed v Praze

• školení pacientů k používání 
přístrojů a příslušenství

• telefonické konzultace s pacienty

• výběr masek

• titrace

Dodávám spánkové 
laboratoři pacienta 

připraveného k léčbě 


mailto:lenka.silhackova@resmed.cz
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Vedoucí odborný konzultant / 

zdravotní sestra

Katka Víchová

katerina.vichova@resmed.cz

• podpora provozu na vybraných 
pracovištích (titrace, příprava 
podkladů pro kontroly)

• vývoj výukových materiálů                    
a manuálů

• školení pacientů k používání 
přístrojů a příslušenství

• výběr masek

• trénink spánkových odborníků ve 
znalostech a aplikaci příslušenství 

• řízení provozu ambulancí ResMed

mailto:katerina.vichova@resmed.cz
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ResMed, jak vám můžeme pomoci?
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Výdej a prodej příslušenství, 
sklad, recepce

Dana Miková

info@resmed.cz

dana.mikova@resmed.cz

244 471 299

zástup: Markéta Jiroušková

• perfektně ví, kdo co má u nás na 
starosti

• přímý kontakt pacientů pro 
objednání termínu předání 
přístroje nebo výdeje příslušenství

• přímý kontakt pacientů pro 
reklamace příslušenství

• poradenství na telefonu (úhrady, 
doplatky, dostupnost…)

• podpora provozu ambulance 
(kalendář předávání)

mailto:info@resmed.cz
mailto:dana.mikova@resmed.cz
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ResMed, vaše poukazy na naši hlavu… 
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Příprava přístrojů k předání 

Dokumentace pojišťoven

Míša Lucká

michaela.lucka@resmed.cz

• příprava dokumentace a přístrojů 
k předávání

• přímý kontakt pro vás a pojišťovny 
pro řešení nejasností a opravy       
v poukazech či dokumentaci

• sbíhají se u ní požadavky                 
na smlouvy pro pacienty

• kompletování podkladů                        
pro vyúčtování pojišťovnám

• zná detaily smluv se všemi 
pojišťovnami a jejich požadavky

mailto:michaela.lucka@resmed.cz
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©ResMed 2014   I

ResMed, i po letech bude vše stále fungovat jak má…
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Technický servis

Tomáš Kubal

servis@resmed.cz

tomas.kubal@resmed.cz

244 471 299

• přímý kontakt pacientů pro opravy   
a reklamace přístrojů; 

• opravu či reklamaci musí pacient 
projednat přímo s Tomem

• repasování použitých přístrojů

• přímý kontakt pro vás pro objednání 
periodických BTK a servisu na 
zapůjčených přístrojích

• evidence a agenda související              
se zápůjčkami

• interní IT podpora – firemní 
informační systém

mailto:servis@resmed.cz
mailto:Tomas.kubal@resmed.cz
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ResMed, jaké informace vám pomůžou ve vaší práci?
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Marketing, osvěta

Monika Udy Vejmelková

Monika.vejmelkova@resmed.cz

• organizace kongresů                       
a vzdělávání pro zákazníky

• informace a edukační materiály 
o výrobcích pro profesionály           
i pacienty

• adaptace firemních materiálů          
a programů ResMed do místních 
podmínek

• registrace výrobků (pojišťovny, 
SÚKL)

• informace o blížících se nových 
produktech
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ResMed, jak můžeme zlepšit naši spolupráci?
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Manažer regionu – sever

Specialista – diagnostika

Jirka Tejkl

jiri.tejkl@resmed.cz

• váš přímý kontakt pro cokoliv,                 
co napomůže rozvoji naší spolupráce

• podpora rozjezdu nových spánkových 
laboratoří

• koordinace našich služeb pro vás

• zajistí, že víte vše, co o nás                        
a našich službách potřebujete vědět

• Volejte Jirku, pokud potřebujete 
pomoci s instalací diagnostiky či 
užíváním polygrafie / 
polysomnografie NOX nebo služby 
AirView

mailto:jiri.tejkl@resmed.cz
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Manažer regionu – sever
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Manažer regionu – jih

Specialista - ventilace

Láďa Hykel

ladislav.hykel@resmed.cz

• váš přímý kontakt pro cokoliv, co 
napomůže rozvoji naší spolupráce

• podpora rozjezdu nových spánkových 
laboratoří

• koordinace našich služeb pro vás

• zajistí, že víte vše, co o nás                        
a našich službách potřebujete vědět

• vývoj výukových materiálů a manuálů 
k ventilaci

• volejte Láďu, pokud máte 
komplikované případy kombinované            
s ventilačními problémy

• rozvoj projektu domácí plicní 
ventilace

mailto:ladislav.hykel@resmed.cz
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Školení pacientů, předávání -
Morava

Michal Černý

• smluvní spolupráce, přesto člen týmu

• vypomáhá s předáváním přístrojů a 
školením pacientů na Moravě

• nejnověji zapojen do předávání ve FN 
Ostrava
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ResMed, váš nejlepší partner pro léčbu spánkové apnoe
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Směr, koordinace, vedení

Augustin Bernát
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Co jsme již realizovali Co právě uvádíme do provozu

Co připravujeme
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Co jsme již realizovali

• Lepší zajištění servisu přístrojů na Moravě       

(u pacientů doma)

• Opatření k ochraně osobních údajů

− zabezpečená e-mailová komunikace

− doplnění souhlasu pacienta se službou 

AirView

• Postupné zpřístupnění výdeje příslušenství ve 

výdejnách/lékárnách, pilot FN USA, 

rozpracováno v Českých Budějovicích, FN 

Plzeň, FN Ostrava

• Komunikace s pacienty prostřednictvím 

automatických sms (upozornění na dobírku, na 

připravenost k vyzvednutí nebo termín předávky 

v pražské ambulanci ResMed)

• Projekt diagnostiky s pomocí kapnometrie na 

vybraných pracovištích

Co právě uvádíme do provozu

Co připravujeme
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Co jsme již realizovali

• Lepší zajištění servisu přístrojů na Moravě (u 

pacientů doma)

• Opatření k ochraně osobních údajů

− zabezpečená e-mailová komunikace

− doplnění souhlasu pacienta se službou 

AirView

• Postupné zpřístupnění výdeje příslušenství ve 

výdejnách/lékárnách, pilot FN USA, 

rozpracováno ČB, FNP, FNO

• Komunikace s pacienty prostřednictvím 

automatických sms (upozornění na dobírku, na 

připravenost k vyzvednutí nebo termín předávky 

v pražské ambulanci ResMed)

• Projekt diagnostiky s pomocí kapnometrie na 

vybraných pracovištích

Co právě uvádíme do provozu

• Kanál na YouTube ResMed CZ – instruktážní 

videa k požívání příslušenství a masek

• MyAir – internetová aplikace, která pacientům 

přátelským způsobem umožňuje sledovat průběh 

léčby, pilotní provoz s pacienty Inspamed

• Nový leták o zásadách péče o příslušenství ke 

každému pacientovi

• Dopisovou kampaň směrem k pacientům s 

informacemi k GDPR a nabídkou zasílání 

užitečných informací

Co připravujeme
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Co jsme již realizovali
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• MyAir – internetová aplikace, která pacientům 
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léčby, pilotní provoz s pacienty Inspamed

• Nový leták o zásadách péče o příslušenství ke 

každému pacientovi

• Dopisovou kampaň směrem k pacientům s 

informacemi k GDPR a nabídkou zasílání 

užitečných informací

Co připravujeme

• Webovou stránku pro pacienty, kde najdou na 

jednom místě všechny užitečné informace ke své 

léčbě

• Program školení titračních algoritmů a výběru 

správného léčebného režimu
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