Tisková zpráva
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – Košumberk se ve dnech 23. 11. 2017
a 24. 11. 2017 zúčastnila výstavy s názvem Dny zdraví. Výstava se konala v Domě techniky
v Pardubicích, pod záštitou Ing. Ladislava Valtra, MBA., člena Rady pro zdravotnictví
Pardubického kraje.

Oba uvedené dny, vždy od 10 hodin do 18 hodin, byli připraveni zástupci Hamzovy odborné
léčebny návštěvníkům zodpovědět veškeré dotazy týkající se služeb a rehabilitačních
programů, které Hamzova odborná léčebna nabízí.
Ve čtvrtek 23. 11. měli návštěvníci možnost
si nechat bezplatně vyšetřit postavení a tlak
chodidel pomocí tenzometrické desky. Její
velkou výhodou je rychlé počítačové
zpracování provedeného vyšetření. Po
vyšetření mohli stav svých chodidel hned na
místě
zkonzultovat
s pracovníkem
Ortopedické protetiky Hamzovy léčebny,
o což byl opět enormní zájem. Často je však
zajímalo, co přesně se skrývá pod názvem
oddělení
Ortopedická
protetika?
Ortopedická protetika je samostatné
pracoviště v rámci Hamzovy léčebny, zabývající se výrobou zdravotnických pomůcek
především končetinových a trupových ortéz, protéz dolních a horních končetin, měkkých
bandáží a ortopedických vložek. Pomůcky jsou vyráběny a šity pacientům individuálně přímo
na míru. Ročně je zaměstnanci ošetřeno více než 5 000 pacientů nejen z východočeského
regionu, což vychází zhruba 420 pacientů za měsíc.
V pátek se na návštěvníky výstavy těšila
náměstkyně rehabilitační péče Hamzovy
léčebny paní Ludmila Vopařilová, která
zodpovídala veškeré dotazy týkající se
rehabilitační péče v léčebně. Zároveň si zde
mohli návštěvníci vyzkoušet “tejpování”
horních a dolních končetin, které se stalo
během několika let velmi populárním a to
díky své snadné aplikaci a také díky
sportovcům, kteří ho hojně využívají.

Léčebna je svou kapacitou 505 lůžek největší zařízení svého druhu v České republice.
Návštěvníci výstavy vnímali léčebnu i jako turistický cíl Východních Čech a to i díky Hamzově
parku a arboretu.
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