Tisková zpráva
V rámci kampaně Týden rané péče, která se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Asociace
krajů v České republice, pořádalo Středisko rané péče v Pardubicích Den otevřených dveří. Hamzova léčebna
byla součástí programu s ukázkou robotické rehabilitace a diagnostiky funkčních vad nohou pomocí
tenzometrické desky i v letošním roce.

Péče ve středisku je poskytována převážně rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let.
Většinou se jedná o děti s kombinovanými vadami (Dětskou mozkovou obrnou, Aspergerovým syndromem,
Downovým syndromem a dalšími postiženími). V roce 2016 poskytlo středisko péči 149 klientským rodinám po
celém Pardubickém kraji. O ranou péči je dle ředitelky Mgr. Blanky Brandové velký zájem a někdy jsou i nuceni
rodiny umisťovat na pořadník čekatelů. Péči o klienty zajišťují sociální, pedagogičtí a další odborní pracovníci
doplnění o externí odborné konzultanty. A co pracovnice střediska v rámci Dne otevřených dveří návštěvníkům
nabídly? Ukázku prostor a vybavení střediska (stimulační a didaktické hračky a pomůcky), orientační vyšetření
zraku dětí, ukázku komunikace přes PC-Tobii PCEye od firmy Spektra,v.d.n. a další.
Návštěvníky z řad rodičů, kterým středisko
poskytuje péči, nejvíce zajímalo, s jakou
indikací jsou dětští pacienti přijímáni do
Hamzovy léčebny, a jaké procedury v
rámci následné rehabilitační lůžkové péče
jsou dětem poskytovány. Všechny dotazy
mohli ihned na místě konzultovat se
zaměstnanci Hamzovy léčebna. Vážíme si
stále stoupajícího zájmu rodičů o
rehabilitační programy léčebny a jsme
rádi, že takto můžeme navazovat osobní
kontakt s rodiči dětí.
Účastnící si na místě mohli vyzkoušet světelné lišty. Pacienti se s nimi učí lepší koncentraci, dochází k jejich
zklidnění, udržení lepší pozornosti, práci s rovnováhou a stabilitou. Robotek, který je využíván v rámci robotické
rehabilitace, ukázal, jak se umí hýbat a předcvičovat cviky na horní a dolní končetiny.
Celou prezentaci robotické rehabilitace doplňovalo video s ukázkou rehabilitace v praxi - cvičení s využitím
KINECTU, robotka při skupinové rehabilitaci a vláček. Robotek a vláček jsou využíváni, jako doplněk při
rehabilitaci, aby měli dětští pacienti větší motivaci. Využitím těchto pomůcek také dochází ke zvýšení jejich
pozornosti.

O vyšetření na tenzometrické desce byl opět
velký zájem. Bylo provedeno celkem 37 měření,
jak dospělých tak dětských účastníků Dnů
otevřených dveří. Zhotovení individuálních
pomůcek na Ortopedické protetice HL bylo také
velmi diskutovaným tématem.
Akce si zúčastnili i zástupci Pardubického kraje
v čele s radním pro sociální péči a neziskový
sektor Ing. Pavlem Šotolou.
Děkujeme všem pracovnicím Střediska rané
péče v Pardubicích o.p.s. za pozvání a v příštím
roce budeme opět rádi součástí této výjimečné
akce.
Kontaktní údaje:
Ing. Jana Nováková
Asistentka ředitele
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
tel. 469 648 102, 603 224 195
e-mail: jana.novakova@hamzova-lecebna.cz
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz

