Tisková zpráva
Ocenění a blahopřání nejlepším manažerům předal dne 20. dubna 2017 na pražském Žofíně premiér
Bohuslav Sobotka spolu se zástupci vyhlašovatelů soutěže – prezidentem Svazu průmyslu a dopravy
ČR (SP ČR) Jaroslavem Hanákem, prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR (KZPS ČR) Janem Wiesnerem a prezidentem České manažerské asociace (ČMA) Pavlem
Kafkou. Mezi oceněnými byl i MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny.

Soutěž MANAŽER ROKU je nejprestižnější a systematicky
nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je
vyhledávat, objektivně a nezávisle vybírat a zviditelnit nejlepší
a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejichž metody jsou
přínosem pro rozvoj firmy i celé ekonomiky. Společenským a etickým
posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Záštitu
převzal prezident ČR, Ing. Miloš Zeman, CSc.
Pane doktore Volejníku, co pro Vás znamená čestný titul Manažer odvětví
2016?
Vnímám to vše, jako vyhodnocení mé dlouholeté práce v Hamzově léčebně
v Luži - Košumberku, která je úspěšná, díky celému týmu 600 pracovníků
našeho rehabilitačního ústavu, kde všichni odvádí co nejlepší práci pro pacienty poruchami hybnosti z celé
republiky. Naše zařízení má 505 lůžek a přesto je trvale zcela naplněno.
Změní se něco ve Vaší práci?
Zcela jistě ne. Budu se cítit jen více zavázán, abych dokázal, že rozhodnutí komise bylo oprávněné. Jiný vliv to ale
jistě mít nebude. Zdravotnictví je velmi specifická skupina a následná péče, kam činnost našeho rehabilitačního
ústavu patří, má stejné problémy, jako ostatní léčebná lůžková péče.
Jaké je spektrum činnosti Hamzovy léčebny?
Hlavní skupinu našich pacientů tvoří občané Pardubického kraje a krajů přímo sousedících, především kraje
Vysočina, Královéhradeckého kraje a dalších. Léčí se u nás batolata, samozřejmě vždy s maminkami a na druhé
straně jsme opakovaně (a s úspěchem), léčili pána, kterému je přes 100 let. Samozřejmě, že diagnóz, pro které
se naši pacienti přichází je mnoho. Nejvíce jsou stavy po úrazech, či velkých operacích, především ortopedického
typu, jako je např. náhrada kyčelního kloubu, dále u dětí jde o stavy po dětské mozkové obrně. U dospělých je
dále velká skupina pacientů po mozkové mrtvici, ale i s dalšími stavy, až po pacienty po poranění či operaci
míchy, kteří mají samostatné oddělení. Samostatné je velmi specifické lůžkové oddělení ošetřovatelské péče (
LOOP), jehož programem je náročná ošetřovatelská a léčebně rehabilitační péče pro pacienty, kteří sice jsou již
vlastně nechodící, ale mají, z hlediska lékařského ještě perspektivu se postavit a být tak výrazně méně nároční na
dopomoc okolí.

Jaké má Hamzova léčebna plány do další činnosti?
Předpokládám, že vývoj našeho zdravotnictví zachová a podpoří tak velká specializovaná zařízení v oboru
následné a dlouhodobé péče. Naše populace stárne a pacientů, kteří budou potřebovat námi poskytované
léčebné služby, bude nepochybně přibývat. Jde o celek s dobře vybudovanou infrastrukturou, s rozsáhlým
týmem odborníků. Finančně je nutná trvalá kvalitní údržba a čas od času i větší rekonstrukce. Vše je ovšem ji
vybudováno. Léčebnu tvoří 20 velkých budov zdravotnických, další jsou objekty jen technické a bytové. Je tu
stále co dělat. Navíc je celý areál v nádherném prostředí Hamzova arboreta.
A jaké máte plány Vy?
To je jednoduché, pracovat jako dosud.
Soutěž byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České
republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti
managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky. Soutěž
MANAŽER ROKU má právo udělovat titul MANAŽER ROKU, MANAŽERKA ROKU a je chráněna ochrannou známkou Úřadu
průmyslového vlastnictví ČR.
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