TISKOVÁ ZPRÁVA

„Dialyzovaný pacient.“ Hamzova léčebna se poutavou přednáškou MUDr. Viléma Chocholatého,
MBA pro zdravotníky léčebny připojila spolu s Hamzovým dialyzačním centrem ke Světovému dni
ledvin.

Toto nové moderní dialyzační centrum, umístěné v areálu Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku,
bylo otevřeno v září loňského roku. Projekt na jeho vybudování vznikl v úzké spolupráci společnosti
ČAD České aliance pro dialýzu s.r.o. a Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé.
Základním programem Hamzova dialyzačního centra je poskytování ambulantní dialyzační péče
dialyzovaným
pacientům
s chronickým
selháním ledvin. „K tomuto účelu využíváme
dialyzační sál s deseti lůžky, vybavený
dialyzačními přístroji NIKKISO. Dialýza probíhá
ve dvou směnách,“ říká Ing. Helena Mikušová,
ředitelka společnosti ČAD Česká aliance pro
dialýzu.
„Jedním z klíčových programů Hamzova
dialyzačního centra je zajištění dialyzační péče
pro dialyzované pacienty, kteří mají zároveň
indikovanou léčebnou rehabilitaci v Hamzově
léčebně, včetně zajištění stavů po těžkých
operačních výkonech, které vyžadují následnou lůžkovou rehabilitační péči a potřebují dialýzu (jedná
se o pacienty z celé České republiky),“ vysvětluje MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy
léčebny. „A k tomuto účelu jsme zřídili druhý dialyzační sál s 5 lůžky, který bude zároveň využíván
také pro rekreační pacienty“, doplnila Ing. Mikušová.
„Pacientům z celé České republiky i jejich rodinným příslušníkům nabízí centrum možnost rekreační
dialýzy. Jde o speciální rekondičně-rekreační pobyt se všemi dostupnými léčebnými nebo wellness

procedurami Hamzovy léčebny, s využitím ubytovacích kapacit opět přímo v léčebně,“ dodává MUDr.
Alena Klapalová, náměstek ZP.
„Dialyzační centrum má vybavení na nejvyšší evropské úrovni a svým zázemím je připraveno zajistit
dialyzovaným pacientům potřebné maximální pohodlí a komfort v průběhu dialýzy tak, abychom
splnili náš základní cíl - poskytování nadstandardní péče dialyzovaným pacientům, zvýšení jejich
kvality života, zlepšení sebeobslužnosti a snížení počtu dnů hospitalizací,“ ukončil seminář dr.
Chocholatý.
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