
 

 

Tisková zpráva 

Hamzova léčebna neuzavírá v době vánoční svá oddělení ani letošní rok. Po předchozí domluvě 

s nemocnicemi přijímá léčebna pacienty překladem nepřetržitě, tedy i před a mezi vánočními svátky! Chce 

takto umožnit pacientům zahájit, co nejrychleji, odpovídající následnou léčebně rehabilitační péči. 

 

I letošní rok plný práce již potřetí neskončí začátkem vánočních svátků a léčebna bude opět zcela otevřená pro 

pacienty i v době Vánoc. „V léčebně se podařilo naplnit potřebný program a rok 2015 můžeme vyhodnotit jako 

pracovně velmi úspěšný, říká MUDr. Václav Volejník, CSc. a s úsměvem dodává:“navíc je naší léčebně pacienty 

opakovaně vyjadřována pochvala a HL je popisována jako místo vlídné, s pracovníky nejen odborně zdatnými, 

ale též i usměvavými. Věřím, že po právu si sami mezi sebou můžeme říkat, že se všichni opravdu snažíme 

pracovat co nejlépe.“  

Je to pro HL jediná cesta a možnost i do budoucna. Myslet na to, 

že  v léčebně je 560 zaměstnanců, kteří chtějí mít své 

zaměstnání a také být hrdí na to, co dělají. Možná, že dosud 

není vše vždy zcela dokonalé, ale vedle celkového výsledku je to 

bezvýznamné. Protože naším cílem jsou spokojení pacienti, a to 

se podařilo. Podařila se též řada akcí, jejichž cílem bylo zkvalitnit 

práci v HL a zlepšit prostředí pro pacienty. Namátkou lze 

připomenout úspěšnou rekonstrukci pavilónu I, naplnění prvé 

etapy elektronizace zdravotní dokumentace v celé HL, výměnu 

oken, tentokrát v pavilónu „A“ a další.  

Další rok končí a začíná nový. Je proto čas nejen rozjímání, ale i bilancování. Jsem rád, že nejdůležitější zprávu 

zaměstnancům mohu napsat velkým písmem - DĚKUJI, zdůrazňuje ředitel léčebny V. Volejník. 

Navíc přidává přání: Přeji všem klidné a krásné šťastné vánoční svátky a vše nej do roku 2016, s plným zdravím, 

s chutí a odvahou“. 

  

 

Kontaktní údaje: 

Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, propagace a kultury 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz 
 
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

