Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
...Váš rehabilitační ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA
Unikátní metodu dynamické vertikalizace představuje veřejnosti právě v těchto
dnech Hamzova léčebna v Luži – Košumberku
Efektivitu účinku dynamické vertikalizace v rehabilitaci dětských pacientů představí poprvé Hamzova léčebna na konferenci v dubnu
příštího roku. „Vlastní metodu, řešící časné vzpřimování dětí s různými poruchami hybnosti, jsme začali v Hamzově léčebně postupně
využívat v praxi již od podzimu loňského roku a nazvali jsme ji
„dynamická vertikalizace“. Naším cílem je přinést náš vklad při používání těchto nových moderních léčebných postupů. Je možno připomenout, že Hamzova léčebna je rehabilitační ústav, který poskytuje léčbu dospělým pacientům i dětem.“ Vysvětluje MUDr. Václav
Volejník, CSc, ředitel Hamzovy léčebny.
„Dětská rehabilitace v léčbě pohybových a neurologických poruch a
onemocnění má v HL již šedesátiletou tradici,“ dodává MUDr. Václav Volejník, CSc.
První ukázky této metody mají možnost zhlédnout diváci Východočeské televize V1 již v úterý 10. prosince ve Východočeských zprávách. Máme se tedy na co těšit. Záštitu nad odbornou konferencí v
dubnu příštího roku, převzala řada významných osobností z řad
zdravotnických odborníků i politiků. Jmenujme na tomto místě především ministra zdravotnictví, hejtmana Pardubického kraje či předsedu společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu.
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Unikátní metodu dynamické vertikalizace představuje veřejnosti právě v těchto dnech Hamzova léčebna v Luži – Košumberku.

Nyní začala Hamzova léčebna užívat zcela novou metodu, tzv. dynamickou vertikalizaci v závěsu. Tato metoda přináší dětem novou pohybovou zkušenost, nový podnět, možnost zažít pozici ve stoji bez rizika pádu,
se zajištěním ve speciálně vyvinutých pomůckách a urychluje i zkvalitňuje léčbu.

Efektivitu účinku dynamické vertikalizace v rehabilitaci dětských pacientů představí poprvé Hamzova léčebna na konferenci v dubnu příštího roku. Vlastní metodu, řešící časné vzpřimování dětí s
různými poruchami hybnosti, jsme začali v Hamzově léčebně postupně využívat již od podzimu
loňského roku a nazvali jsme ji dynamická vertikalizace. „Naším cílem je přinést vlastní vklad při
používání těchto nových moderních léčebných postupů. Je možno připomenout, že Hamzova léčebna je rehabilitační ústav, který poskytuje léčbu dospělým i dětem.“ Vysvětluje MUDr. Václav
Volejník, CSc, , ředitel Hamzovy léčebny.
„Tato dětská péče v rehabilitaci pohybových a neurologických poruch a onemocnění má v HL již
šedesátiletou tradici,“ dodává MUDr. Václav Volejník, CSc.
První ukázky této metody mají možnost zhlédnout diváci Východočeské televize V1 již v úterý 10.
prosince ve Východočeských zprávách. Máme se tedy na co těšit. Záštitu nad odbornou konferencí převzala řada významných osobností z řad lékařů a zdravotnických odborníků i politiků. Jmenujme na tomto místě především ministra zdravotnictví, předsedu SFRM či hejtmana Pardubického
kraje.

