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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Nepovolit, nepoklesnout, vydržet. Díky Vám se to vše podařilo.  
 
Píše v prosincovém Zpravodaji HL svým zaměstnancům ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. 
Václav Volejník, CSc.  
„Končíme velmi těžký rok, který zvenčí nepřinášel léčebně nic dobrého. Léčebna ale obstála 
jako jeden tým. Věřím, že se to podaří i v roce příštím, který bude nepochybně stejně 
nelehký. V této chvíli stále netušíme, jak bude vláda řešit kritické problémy v úhradách 
léčebné péče. Víme jen, že naše léčebna musí jít zvolenou náročnou cestou zaměření své 
péče na pacienty s těžkým klinickým obrazem. Musíme z těchto důvodů i urychleně 
pokračovat v celkově malých, ale pro nás zásadních, úpravách pavilónů ve směru 
odstraňování bariér. Více nyní neIze.  
 
Přesto, že je léčebna naplněna, je celková úhrada za naši práci tak malá, že sotva stačí na 
základní údržbu a provoz. Je dobře, že již dále nemusíme snižovat platy, a že nutné snižování 
počtu zaměstnanců léčebny bylo co nejvíce citlivé. Jsem ale rád, že mohu věřit, že v r. 2014 
opět všichni v léčebně budou chodit s hlavou vztyčenou. Budou vědět, že jsou součástí celého 
týmu, který má vysoké nároky na sebe, na svou práci, na své výsledky, ale hlavně, že jsme si 
vzájemně oporou i jistotou v těžkých dobách. 
 
 Ani v letošním roce neuzavírá Hamzova léčebna svá oddělení v době vánoční, tedy bude mít 
nepřetržitý provoz. V této době budou léčeným pacientům samozřejmě umožněny 
propustky na dny vánočních svátků.  Po předchozí domluvě přijímáme pacienty překladem 
nepřetržitě, tedy i před a mezi vánočními svátky!  
Chceme tak umožnit pacientům zahájit, co nejrychleji, následnou léčebně rehabilitační péči.  
 
Další rok končí a začíná nový. Je proto čas nejen rozjímání, ale i bilancování. Jsem rád, že jako 
nejdůležitější zprávu mohu v tuto chvíli napsat velkým písmem DĚKUJI.  
 
Klidné a krásné šťastné vánoční svátky a vše nej do roku 2014, s plným zdravím, s chutí a 
odvahou“, přeje ve svém sdělení zaměstnancům ředitel HL, dr. Volejník. 
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