Tisková zpráva
Zasloužená oslava práce sester ke dni ošetřovatelství - obětavost, dobré znalosti, upřímné srdce všech, kteří
naplňují ošetřovatelskou péči, jsou to hlavní, co potkává pacienty na lůžku v rehabilitačním zařízení, kterým je
Hamzova léčebna v Luži-Košumberku.

V pondělí 16. května 2016 proběhlo v Hamzově léčebně
v Luži Košumberku slavnostní odpoledne, při kterém
si všichni připomínali významnou a zodpovědnou práci
pracovnic a pracovníků ve skupině ošetřovatelské péče.
Všichni víme, že právě obětavost, ale dobré znalosti
a také dobré srdce všech, kteří naplňují ošetřovatelskou
péči, jsou to hlavní, co potkává pacienty na lůžku
v rehabilitačním zařízení. Práce sester i dalších pracovníků,
kteří spolu s odbornou
skupinou fyzioterapeutů,
ergoterapeutů a dalších, tvoří právě zásadní náplň
léčebné činnosti Hamzovy léčebny. Proto si právem,
spolu s těmito pracovnicemi připomínáme význam tohoto
dne, který má historické kořeny celosvětově. V léčebně to
byl již 15. den ošetřovatelství, úspěšně organizovaný
náměstkyní ošetřovatelské péče paní Jaroslavou
Zavoralovou. „V posledních 11 letech má tato oslava,
k radosti všech, v zásadě podobný průběh. Popřát
a poděkovat našim pracovnicím i pracovníkům totiž opět
přijela skupina Rangers Band pod vedením Jiřího Kaleše
a Standa Hložek, a celý večer provázel svým kouzelným
hlasem a milým hlasem pan Petr Salava. Díky němu
vlastně přála našim pracovnicím i celá skupina Amfora, která celoročně zajišťuje sbírku finančních prostředků
pro možnost doplnění obvykle přístrojového vybavení pro děti či dospělé pacienty v léčebně“, říká Jaroslava
Zavoralová, náměstkyně ošetřovatelské péče. A pokračuje: „V roce 2015 to bylo 30 tis.Kč, ale celkem za ty roky
to již je více než 650 tis.Kč. Všichni přítomní se znovu rozezpívali na známé texty a celé kapele děkovali. Rangers
Band dobře vědí, že v Hamzově léčebně jsou doma a mají tu své vlastní prostředí a nadšené posluchače.“
Milou návštěvou pro léčebnu byli i zástupci firmy Promedica Praha, pí. Kjučuková a p. Roman Petruň. Díky
celému týmu se v tomto roce v léčebně podařilo spustit do plné funkce zcela nový, moderní systém nelékařské
dokumentace pod názvem Nancy 7. „Všichni v léčebně věří, že tento digitální program usnadní náročnou
nutnost přesné zdravotnické dokumentace všech pracovníků léčebny ve zdravotnických pracovištích.
Je dostatečně přívětivý a intuitivní a navíc též učenlivý, takže se podařilo v krátké době zajistit aplikace i pro
odchylné požadavky v rámci rehabilitačního ústavu. Vedení léčebny proto děkuje této firmě za dosavadní
skvělou spolupráci, dodává MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. V rámci Dne ošetřovatelství
hlavně též děkuje všem pracovnicím a pracovníkům za trvale vynikající aktivní pracovní nasazení a profesionální
výkony.
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