
 

 

Tisková zpráva 

Hamzova léčebna se i v letošním roce zúčastnila den 22. května  již 9. ročníku Dne nemocnice, který 

organizovala Pardubická nemocnice. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 

Martina Netolického a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra. 

V areálu Pardubické nemocnice byl 

připraven bohatý doprovodný 

program pro malé i velké návštěvníky. 

Dopolední program byl více věnován 

žákům základních a středních škol. 

Ukázka robotické terapie se těšila 

úspěchu nejen u dětí, ale  

i u dospělých. Inovativní pomůcky pro 

tento koncept konstruuje Ing. Pavel 

Čáp, jednatel společnosti REHAMZA, 

se kterým Hamzova léčebna 

dlouhodobě spolupracuje na projektech, v nichž se snoubí medicína s moderními technologiemi 

například hra na principech sbírání květů je postavena na rehabilitačním softweru, který je propojen 

s prostorovým senzorem. Je využívána jako součást komplexní terapie v případě poruchy hybnosti  

v ramenním nebo loketním kloubu, zápěstí a při poruchách úchopových funkcí ruky. Bylo také možné 

vyzkoušet si světelné lišty s nimiž se pacienti učí lepší koncentraci, dochází k jejich zklidnění, udržení 

lepší pozornosti, práci s rovnováhou a hybností horních končetin. 

Přímo ve stánku HL probíhalo  

 bezplatné vyšetření funkčních vad 

nohou, které se provádí pomocí 

tenzometrické desky.  MUDr. 

Alena Klapalová – náměstek 

zdravotní péče v HL představila 

návštěvníkům projekt s názvem 

Zdravá dětská noha. Jedná se o  

preventivní program pro žáky 1. 

tříd města Pardubic a při vyšetření 

na tenzometrické desce dochází  

u pacienta k odhalení funkčních vad nohou, které pokud nejsou včas řešeny, mohou v dalších letech 

vést k dalším zdravotním problémům. MUDr. Alena Klapalová dodává: „ Nejde jen o vadu nohou, ale 

existuje tu řetězení změn. Brzký záchyt a řešení takovéto vady je prevencí možných problémů v dalších 

letech např. skoliózy, ale i bolestí zad, hlavy, kloubů, dřívějšího nástupu artrózy a podobně. Včasné 

odhalení a náprava těchto vad je investicí do dalšího zdárného vývoje dítěte“. Projekt potrvá do konce 



června a vyšetření se týká přibližně 1000 děti.  Hamzova léčebna spolupracuje na tomto projektu  

s Magistrátem města Pardubic. 

 
 

 
 

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 

 


