Tisková zpráva
Hamzova léčebna otevřela po rozsáhlé rekonstrukci pavilón I

Dne 28. 7. 2015 ve 13. hodin za přítomnosti řady významných hostů, mj. senátorů Miluše Horské a Petra Šilara, poslanců
Jiřího Štětiny a Václava Snopka, europoslance Tomáše Zdechovského, představitelů Ministerstva zdravotnictví
a Pardubického kraje, zástupců regionálních samospráv i vedení regionálních zdravotnických zařízení, zahájil ředitel
Hamzovy léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. slavnostně provoz nově zrekonstruovaného pavilónu „I“.
Pavilon I Hamzovy léčebny byl dokončen v roce 1923 původně jako infekční pavilon. První zásadní stavební úpravy na
budově proběhly až v devadesátých letech minulého století. V letech 1994 a 1995 proběhly částečné rekonstrukce ve
druhém nadzemním podlaží, kde byla upravena část lůžkového oddělení, vždy na dva dvoulůžkové pokoje se sociálním
zařízením. Ty však v té době vyhovovaly pouze pro mobilní (chodící) pacienty zdravotní klasifikace K1, K2. Pavilón neměl
k dispozici výtah, jídelnu ani prostory pro komplexní rehabilitační procedury ubytovaných pacientů.
V roce 2012 došlo ke změně legislativy pro přijímání pacientů do rehabilitačních zdravotnických zařízení a léčebna se
musela přizpůsobit novým podmínkám a to zejména přijímáním pacientů s vyšší zdravotní klasifikací. Proto v roce 2013
vedení Hamzovy léčebny navrhlo a MZ schválilo rekonstrukci pavilónu I s cílem vytvořit podmínky pro rehabilitaci imobilních
pacientů odpovídající evropskému standardu. U nově rekonstruovaného pavilónu se snížila lůžková kapacita na 30 lůžek ve
prospěch nesrovnatelného komfortu klientů i personálu.
V lůžkové části 1. a 2. NP vzniklo 12 dvoulůžkových pokojů, 3 jednolůžkové a 1 třílůžkový vždy se sociálním zařízení pro
imobilní pacienty. Bylo vybudováno kompletně nové 3. NP, kde jsou místnosti pro komplexní rehabilitaci ubytovaných
pacientů. Součástí rekonstrukce bylo i znovuobnovení jídelny s potřebnou modernizací technického zázemí (přístřešek pro
příjem dováženého jídla). Pro zajištění komplexní péče o imobilního pacienta byl vybudován lůžkový výtah.
Rekonstrukci stavby prováděl generální dodavatel První stavební Chrudim, a.s. od září roku 2014 a akci dokončil v červenci
roku 2015. Investiční náklady na celou stavbu představují téměř 28 mil. Kč (přesně 27,821 mil. Kč vč. DPH). Z toho dotace ze
státního rozpočtu činily 15,220 mil. Kč. Hamzova léčebna se podílela na spoluúčasti částkou 12,01 mil. Kč z vlastních zdrojů.
Součástí rekonstrukce bylo navíc i vybavení pokojů a pracoven v hodnotě přesahující 3 mil. Kč vč. DPH.
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