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Dotykačka darovala 30 tabletů pro pacienty
v izolaci. Umožní jim vidět své blízké
Praha 30. dubna 2020 – Společnost Dotykačka tento týden předala zástupcům Ústřední vojenské
nemocnice v Praze dar – třicet tabletů, které běžně slouží k elektronické evidenci tržeb. Nyní je
využijí pacienti, kteří jsou během dlouhodobé hospitalizace kvůli přísným bezpečnostním
opatřením v úplné izolaci od okolí a blízkých. Díky tabletům se konečně budou moci spojit
s rodinou alespoň formou videohovoru.
„Velká část hospitalizovaných pacientů jsou starší lidé a nám došlo, že ti mnohdy nemají chytré
telefony. Proto jsme z našich skladových zásob uvolnili 30 tabletů, které naši technici vybavili různými
komunikačními aplikacemi. Pokud to zdravotní stav pacientů dovolí, s pomocí ošetřujícího personálu
se budou moci spojit se svými nejbližšími. Věříme, že je to povzbudí a snad jim to i pomůže v
uzdravování,“ uvádí ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Popisek k fotografii (zleva): Monika Vaňhová, manažer kvality ÚVN, Lenka Gutová, náměstkyně ředitele ÚVN pro řízení
kvality zdravotní péče, tři zástupci společnosti Dotykačka, vpravo Jitka Zinke, vedoucí odboru komunikace a propagace ÚVN

Nabídku daru v hodnotě přesahující 100 tisíc korun velmi uvítala i samotná nemocnice. „Abychom
zajistili bezpečí pro naše pacienty, platí v celé ÚVN od počátku března zákaz návštěv. Plně si
uvědomujeme důležitost kontaktu s blízkými, snažíme se proto zejména těm pacientům a klientům,
kteří jsou v dlouhodobé péči ÚVN, zprostředkovat vzájemnou interakci s blízkými například posíláním
fotografií, telefonáty i psaním mailů. Tablety od Dotykačky jsou vítanou pomocí, neboť v této době
jsou skvělým prostředníkem přímé, byť virtuální, komunikace s příbuznými, známými nebo i s
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dobrovolníky, jejichž přítomnost naše klienty povzbuzuje a těší. Tablety se tak stanou velkým
pomocníkem při odbourávání sociální izolace,“ uvedla náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová.
Původní myšlenka byla poskytnout tablety pacientům s koronavirem, avšak ukázalo se, že pro ty ve
vážném stavu je jakákoli komunikace velmi obtížná. Nemocnice se proto rozhodla dát tablety
k dispozici zejména dlouhodobě hospitalizovaným starým lidem, mezi nimiž jsou především váleční
veteráni.
Aby byla obsluha tabletů co nejjednodušší, připravili technici Dotykačky krátký manuál, jak použité
tablety vždy uvést do původního stavu. „Po propuštění jednotlivých pacientů obnoví ošetřující
personál podle příručky výchozí nastavení a smaže předchozí přihlašovací údaje i stopy veškerých
konverzací, aby byl tablet připraven opět pro dalšího pacienta,“ vysvětluje Petr Menclík.

Kontakt pro média:
Věra Kubátová / PR & Media konzultant
E-mail: media@dotykacka.cz Tel.: 775 708 019

Dotykačka je poskytovatelem řešení a služeb v oblasti pokladních systémů pro malé a střední podnikatele v
segmentu Horeca, obchodu a služeb. Společnost vznikla v roce 2015 a z dynamicky se rozvíjejícího start-upu je
v současnosti jedním z evropských lídrů na trhu moderních pokladních systémů. Úspěšné pokladní řešení
vyvinuté na platformě Android poskytuje živnostníkům, malým a středně velkým firmám spolehlivý nástroj pro
zefektivnění jejich podnikání. Skupina Dotykačka s.r.o., do které kromě Dotykačky patří také Smart Software
s EET pokladnou Markeeta zaměstnává 130 lidí ve třech zemích a obsluhuje dohromady s mateřskou
společností Solitea více než 24 000 platících uživatelů. Celosvětově si aplikaci Dotykačka stáhlo na svá zařízení
přes 75 000 uživatelů. Společnost má nyní obchodní zastoupení v České republice, Polsku a Německu. Už v
roce 2016 se firma zařadila mezi Českých 100 Nejlepších. Dotykačka poskytuje v zahraničí svoje služby také pod
značkou Dotypos. Více informací viz www.dotykacka.cz.
ÚVN dlouhodobě pečuje o více než pět desítek druhoválečných i novodobých válečných veteránů v Domově Vlčí
mák https://www.uvn.cz/cs/domov-vlci-mak-uvod, další desítky pacientů má v dlouhodobé péči.
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