
 

 

Tisková zpráva 
                             I v době koronaviru se dá pracovat s úsměvem na tváři 
 
 

 
 

Začátkem listopadu propukl koronavirus na několika odděleních v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. 

I přes dodržení veškerých hygienických opatření a nařízení nákaza propukla i u personálu. Zabezpečení základní 

ošetřovatelské a odborné péče o pacienty je i v tomto náročném období priorita všech zaměstnanců léčebny.  

Z tohoto důvodu vedení léčebny požádalo o pomoc Armádu ČR. Žádosti léčebny bylo vyhověno a do HL bylo 

nasazeno celkem 14 příslušníků z VÚ 141 Pardubice v termínu od 18. 11 do 29. 11. 2020. Před nástupem na 

jednotlivá oddělení byli vojáci proškoleni v oblékání a svlékání OOPP zdravotníky z Těchonína (sestra a lékař), 

oba zdravotníci navštívili pracoviště, kde budou vojáci pracovat.  

Situace ohledně nemocnosti personálu se nelepšila, vedení léčebny požádalo o prodloužení nasazení vojáků do 

12.12, vedení AČR vyřídilo žádost kladně a dne 29.11 došlo k výměně a nasazení do léčebny nastoupili vojáci 

z VÚ 143 – Lipník nad Bečvou, nasazení vojáci byli též proškoleni v používání OOPP 

Vojáci vykonávají zejména pomocné práce, jedná se o personál bez zdravotnické kvalifikace. K pacientům jsou 

empatičtí a přátelští a svou přítomností vykouzlili na tváři nejeden úsměv. Byly jim přiděleny úkoly jak v provozu 

oddělení, tzn. dezinfekce, rozvoz stravy, stěhování postelí atd., tak i v péči o pacienty, tj. polohování, přesuny 

z lůžka, doprovody na RHB. Stali se platnými členy týmu a jsme velice rádi, že jsme získali tuto zkušenost. Přes 

počáteční rozpaky jsme se brzy přenesli a naše spolupráce fungovala bezvadně. Touto cestou bychom jim chtěli 

poděkovat za to, že nám v těžkých chvílích pomohli. Děkujeme.  

Poděkování patří především zdravotnickému personálu na zdravotnických pracovištích, kde pečovali o Covid 

pozitivní pacienty. Skláním se před nimi, jak situaci zvládají. 
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