Tisková zpráva
Dne 23. 1. 2018 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného dětského lůžkového oddělení za přítomnosti
významných hostů, mezi něž patřil zástupce zřizovatele Hamzovy léčebny náměstek ministra zdravotnictví za sekci
legislativy a práva JUDr. Radek Policar, zástupce Pardubického kraje Ing. Ladislav Valtr, MBA., člen rady pro oblast
zdravotnictví, děkan Fakulty zdravotnických studií Pardubické univerzity prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. a celá řada
dalších vážených hostů včetně projektantů a dodavatelů stavby. Hosty přilákaly nové, zrekonstruované prostory,
moderní interiéry a multismyslová místnost.

Po proslovu ředitele Hamzovy léčebny pana MUDr. Václava Volejníka, CSc. a primářky dětského oddělení MUDr. Lenky
Šuglové následovalo slavnostní přestřižení pásky a prohlídka prostor pavilónu. Tuto pro Hamzovu léčebnu, tak významnou
událost po celou dobu sledovala Česká televize a odpoledne se připojila i východočeská televize V1.
Pavilón je určen pro samostatné pobyty dětí od
předškolního a školního věku do 18 let s různými
druhy neurologických onemocnění, s poruchami
motorického vývoje s ortopedickými vadami a se
stavy po polytraumatech.
Celkem je v pavilónu 35 lůžek. Došlo k přebudování
víclelůžkových pokojů na 16 dvoulůžkových pokojů
se sociálním zařízením a 3 jednolůžkové pokoje se
sociálním zařízením. Levé i pravé křídlo objektu bylo
půdorysně rozšířeno. Byl vybudován nový
bezbariérový hlavní vstup do objektu včetně
příjezdové komunikace. V půdních prostorách byly
vybudovány další pokoje a zázemí (klubovny) pro
pacienty.
Hosty velmi zaujaly výrazně rozšířené suterénní prostory, kde byly vybudovány nové pracovny pro rehabilitaci, velká
tělocvična, nové šatny pro zaměstnance a byla zde také zřízena jedinečná multismyslová místnost, ve které se bude
provádět terapeutický koncept se zajímavým názvem „Snoezelen“. Tato terapie je založena na principech bazální stimulace.
Pomocí „Snoezelenu“ jsou zdravotníci schopni zapojit u dítěte více smyslů najednou, například hmat, čich, zrak, sluch
a polohocit (uložení těla pacienta v prostoru), a tím může dojít u pacientů ke zlepšení vnímání, paměti, pohybu a celkově
jeho zdravotního stavu. Místnost je vybavena různými pomůckami, jako jsou optická vlákna, vodní válec, vodní lůžko
a další. Některé jsou na zakázku přímo vyrobeny speciálně pro Hamzovu léčebnu a uspořádány dle návrhu zaměstnanců HL.
Celý design místnosti je laděn do prostředí českého rybníku.
I přes nelehké situace, se kterými se musela Hamzova léčebna v průběhu rekonstrukce potýkat, se podařilo rekonstrukci
v záři roku 2017 dokončit a v říjnu téhož roku úspěšně zkolaudovat. Po té následovalo vybavování pokojů a pracoven.
Na rekonstrukci v celkové výši přes 38 miliónů Kč byla čerpána částka 19 miliónů z dotačních titulů Ministerstva
zdravotnictví a zbytek, tedy druhých 19 miliónů Kč, byl hrazen z prostředků léčebny. Hlavním dodavatelem stavby byla
společnost RONELI SE.
Poděkování patřím všem, kteří se na rozsáhlé rekonstrukci dětského oddělení podíleli. Doufáme, že rekonstrukce přinese
pacientům a zaměstnancům lepší komfort a bude mít hlavně vliv na zkvalitnění služeb a rehabilitačních pobytů.
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