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 Červenec 2013 

Zdravotní péči v odborných léčebnách pro dospělé s OD 00022 (lůžková re-
habilitační péče) doporučuje ošetřující lékař.  

Je-li pacient indikován k lůžkové rehabilitační péči z vlastního sociálního pro-
středí, podává vlastní „Návrh“ registrující praktický lékař.  

V případě indikace léčebně rehabilitační péče ošetřujícím lékařem při hospita-
lizaci ve zdravotnickém zařízení (ZZ) podává tento ošetřující lékař  i vlastní  
„Návrh“ na příslušném formuláři. 

Přeložení pojištěnce z akutního lůžka poskytovatele lůžkové péče do 
léčebny revizní lékař neposuzuje, pouze eviduje. 

Pacient je tedy nyní přijímán po předchozí domluvě na základě propouštěcí 
zprávy.  

Rekapitulace : 

ZZ si domluví datum překladu s příslušným OLÚ/RÚ 

ZZ přeloží pacienta s překladovou zprávou 

ZZ vystaví Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně a  ode-
šle na spádovou ZP 

ZP potvrdí a odešle v době léčení pacienta v OLÚ/RÚ tomuto zařízení 

Není tedy nutno schvalovat Návrh před překladem pacienta do OLÚ/RÚ. 

 

Plnění plánu OD: 

Jinak jsou stávající lůžka v současné době naplňována v maximální možné 
kapacitě. Toto se daří zejména tím, že došlo ke zvýšení počtu překladů, které 
v současné době činí asi 30% přijímaných pacientů. Důsledkem toho je, že 
nám stoupla kategorie pacientů a tím i náročnost péče o tyto pacienty. Je 
uzavřeno 26 lůžek v pavilónu V. 

Tabulka překladů a příjmů za leden-červen 2013 

 
Chtěla bych tímto poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci. 

MUDr. Alena Klapalová, nám. ZP 

 

  leden únor březen duben květen červen celkem 

překlady 77 97 120 117 123 124 658 

od PL 193 242 304 371 319 288 1717 

                

celkem 270 339 424 488 442 412 2375 

Od 1.7. je platná nová verze metodiky ZP pro 
přijímání pacientů do OLÚ, tedy i do HL. 
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Během měsíce června byly na všech zdravotnických pa-
vilonech provedeny cvičné požární poplachy a nácviky 
evakuace. Tato povinnost vyplývá z § 32 vyhl. 
č.  246/2001 Sb., v platném znění. Jedná se o nácvik, 
který je v HL prováděn pravidelně již několik let. 
V letošním roce byly cvičné požární poplachy zaměřeny 
na zaměstnance rehabilitace. 
Hlavním smyslem všech nácviků a cvičení je vyzkoušet 
v praxi to, co máme popsáno v interních předpisech, zjis-
tit případné nedostatky či nalézt lepší řešení.  

Nedostatky byly zjištěny při první fázi nácviku – při po-
žárním poplachu. Zjištěné nedostatky (bez rozlišení na 
jednotlivá pracoviště): 

 
• zaměstnankyně při zjištění požáru nejdříve neodvedla pacienty 

z ohroženého prostoru, 
• zaměstnankyně vyhlásila požární poplach „voláním“ hoří, volání nemě-

lo dostatečnou intenzitu, 
• zaměstnankyně nepoužila bezprostředně tlačítkový hlásič požáru, 
• zaměstnanci nezajistili omezení šíření kouře uzavřením požárních dve-
ří do schodiště, 

• po vyhlášení požárního poplachu (voláním HOŘÍ) zaměstnancem reha-
bilitace mu nikdo nepřišel na pomoc s hašením a ostatní předčasně 
opouštěli budovu, 

• zaměstnanci se shromáždili před vchodem do pavilonu, kde by překá-
želi hasičům při zásahu, 

• zaměstnanci nerozlišují činnost při požárním poplachu (hašení požáru) 
a při evakuaci objektu. 

Obecný poznatek z nácviků je takový, že zaměstnanci řeší situaci při požáru 
tak, jak jsou naučení bez ohledu na to, kde požár vznikl a jaké může být jeho 
šíření nebo šíření kouře a zplodin hoření. 

Správný postup při zjištění požáru: 
• Zjištění požáru (zaměstnanec). 
• Vyhlášení požárního poplachu voláním HOŘÍ (zaměstnanec), případně 

aktivace tlačítkového hlásiče požární signalizace (zaměstnanec). 
• Okamžité zajištění odchodu pacientů z ohroženého prostoru (personál 

pracoviště). 
• Informování odpovědné osoby (personál pracoviště). 
• Nahlášení požáru na ohlašovnu požárů HL (personál pracoviště). 
• Dosažitelný personál provádí hašení hasicími přístroji. 
• Určený zaměstnanec pracoviště vypíná hlavní vypínač elektřiny a za-

městnanci hasí hydrantem. 
• Uzavření požárních dveří, případně oken v dosahu požáru 

(zaměstnanci). 
• Kontrola místa požáru odpovědným zaměstnancem (dle organizační 

struktury). 
• Pokud požár není možné uhasit, vyhlašuje odpovědný zaměstnanec 

EVAKUACI objektu. 
Zjištěné skutečnosti byly projednány s odpovědnými zaměstnanci, kteří bu-
dou postupně s personálem jednotlivých pracovišť tyto nedostatky odstraňo-
vat. Také školení o požární ochraně se bude těmto postupům věnovat ve 
zvýšené míře.  

Martin Zoulík, technik BOZP 

Průběh nácviků evakuace pacientů 

Foto: Jana Zavřelová 
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Prodejna zdravotnických pomůcek ortopedické protetiky 

nabízí tyto služby: 
1. Rehabilitační pomůcky – overbally, gymbally, míčky k provádění měkkých 

technik  různých  průměrů, masážní ježky, stabilizační podložky, kostrčové 
dynamické polštáře. 

2. Zdravotnické ponožky s nano-stříbrem 
a s Aloe Vera, speciální nabídka zdra-
votnických ponožek pro diabetiky. 

3. Kompresivní punčochy. 
4. Podsedáky pevné pro pacienty po ope-

racích kyčelních a kolenních kloubů, 
dále antidekubitní sedáky  do invalid-
ních vozíků. K rehabilitaci a polohování 
různé druhy válců a kvádrů dle poža-
davku klienta. 

5. Pomůcky pro ošetřování nohou – asy-
metrické a korekční podpatěnky, orto-
pedické vložky pro diabetiky s nano-
stříbrem, meziprstní korektory, korekto-
ry na vbočené a kladívkové prsty. 

6. Prodej zdravotní obuvi pro děti 
a dospělé. 

7. Bezešvá trika pod trupové ortézy. 
8. Produkty ANABIS.  

 

Ve dnech od 15. do 19. července 2013 
se v Hamzově léčebně bude natáčet 
film „Na chvíli lež“. Film je praktickou 
bakalářskou prací studentky Centra au-
diovizuálních studií FAMU Johany Švar-
cové. Filmaři se budou pohybovat po 
areálu léčebny a v pavilónu V.  
Johana Švarcová se narodila v roce 
1983 v Liberci. Je herečka, hudebnice, 

performerka a autorka rozhlasových her.  
Studuje Filmovou akademii Múzických umění v Praze, podílí se například na 
projektech Rádio IVO a Kazety. Účinkovala například  v divadle DNO, Klicpero-
vě divadle, Láhor sound system a ve filmech Největší z Čechů a Nic proti niče-
mu.  
K významnějším oceněním patří: Cena Sazky a Divadelních novin (2002) cena 
za alternativní přínos divadlu, Next wave – cena za objev roku (2007), Prix Bo-
hemia Radio – cena za rozhlasovou hru roku 2009 (s Rádiem IVO). 

Jaroslava Zavoralová, nám. oš. 

O natáčení filmu „Na chvíli lež“  

Johana Švarcová          Foto: Ladislav Babuščák 

Foto: Pavel Hodan 

Zdarma nabízíme vyšetření  chodidla nohy na podoskopu 
s následnou diagnostikou. V případě potřeby navrhneme 

vhodné ortopedické vložky nebo úpravy obuvi.  

Na toto vyšetření se objednejte na telefonním čísle 469 648 804. 

Provozní doba: 
v pracovních dnech od:     
   7 – 12 hodin 
 13 – 15 hodin 
Kontakt: 469 648 804 
ortopedicka-protetika@hamzova-lecebna.cz  
www.hamzova-lecebna.cz   

Jitka Ročňová, vedoucí OPT 
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Nástupy do pracovního poměru v červnu: 

Východočeská televize V1 

Nástupy do pracovního poměru v červenci :  

Gregorová Marie  fyzioterapeut pavilónu G /za pracovní neschopnost/ 

Drahošová Lenka, Bc.  fyzioterapeut pavilónu I 

Turinský Lukáš    sanitář pavilónu C 

Fűrstová Ester, DiS  ergoterapeut pavilónu F /při rodičovské dovolené/ 

Paskalev Sotir    fyzioterapeut pavilónu G 

Lapčáková Mária  ortotik-protetik OPT 

Kopecká Miroslava  sanitář pavilónu M 

Herák Lubomír sanitář pavilónu C 

Netolická Veronika, Mgr.  fyzioterapeut /z rodičovské dovolené/ 

Miškovský Petr  sanitář pavilónu C 

Teplá Dana  uklizečka pavilónu E 

Čulíková Jaroslava sestra pavilónu C 

 

 

Svatoň Jaroslav  sanitář pavilónu C 

Dostálová Jaroslava  sanitář pavilónu C 

Švancarová Klára  sestra pavilónu C 

Řezníčková Bohdana  sestra pavilónu C 

Hromádková Dagmar sestra pavilónu I  /za pracovní neschopnost/ 

Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí oddělení PER/PAM  

natočila v Hamzově léčebně pět dílů těchto pořadů:: 
Hvězdy na dlani - medailonek, v kterém činnost 
Hamzovy léčebny přiblížil MUDr. Václav Volejník, 
CSc., ředitel HL  
Host dne s Václavem Větvičkou 
Mazlíčci - dva díly tohoto pořadu s Janem Musi-

lem, tentokrát o hipoterpii a felinotera-
pii v Hamzově léčebně. 

Jak se to dělá - tento pořad se natáčel jako po-
slední, dne 10. července v TV bude 
zřejmě uveden až v měsíci září. 

Všechny zmíněné díly najdete v archívu Výcho-
dočeské televize: 
http://www.vctv.cz/archiv/porady 

Jana Zavřelová, DiS., referent PR, propagace 

•  

Ukončení pracovních poměrů v červnu: 

Personální oddělení informuje: 

 


