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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Úvodní slovo ředitele 

Vážení spolupracovníci, 

všichni prožíváme komplikace, které nám přináší infekce 
koronavirem. Každý z nás je a rozhodně i nadále bude nějakým 
způsobem omezen ve svých potřebách. Jako léčebna jsme museli 
přistoupit k nepříjemným opatřením. Úkolem léčebny je především 
zachovat svou činnost a poskytování zdravotní péče. Tomu jsme nyní 
museli přizpůsobit a změnit zavedená pravidla. Nejvyšším cílem je 
totiž pokud možno nedopustit zanesení koronaviru dovnitř do 
léčebny. Samozřejmě nejen k pacientům, ale také ke všem 
zaměstnancům. Přijměme proto s pochopením pokud možno 
uzavření všech pavilonů, zákazy návštěv, omezení společenských akcí 
a další.  

Z dubnových akcí, které nás nyní čekaly je to např. odložení Jarního 
otevírání Hamzova parku a arboreta. Stejně tak jsme museli odložit 
plánované setkání důchodců HL.  

Jaký bude další vývoj nelze přesně popsat, nicméně uzavření škol se 
plánuje na jeden měsíc. Pokud by se infekce dostala až do Luže, 
případně do léčebny, bylo by nutno přijmout ještě přísnější 
karantenní opatření.  

Závěrem: každý z nás má ve své moci nejlepší obranu proti infekci  
a to je více než přepečlivá hygiena, pokud možno omezení kontaktu 
s velkými skupinami dalších lidí. Myslete na tyto věci nyní každý den. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 
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Předání daru ČSOB 

26. února pořádala ČSOB, firma MEBSTER a Hamzova léčebna na Spi-
nální rehabilitační jednotce slavnostní předání daru exoskelet 
UNILEXA.   

Program Start-it @ČSOB podporuje české začínající firmy. Vývojáře  
z firmy MEBSTER podporuje již od jejich začátků v roce 2018. A tak 
vznikla unikátní zdravotnická pomůcka exoskelet UNILEXA. ČSOB se 
rozhodla dvě zařízení UNILEXA zakoupit a věnovat, jedno Hamzově 
léčebně a druhé bude předáno ParaCENTRU Fenix v Brně.  

Pokračování na straně 2 



„Poděkování za tento dar patří jak vývojářům ze společnosti MEBSTER, tak ČSOB, která vývoj podpořila 

a produkt nám darovala. Zařízení budeme testovat zhruba rok. Jsme rádi, že naši lékaři a fyzioterapeuti 

mohou se zařízením UNILEXA pracovat společně s našimi pacienty, kterým by měl pomoci dosáhnout 

nové úrovně pohybu a tím i odstranění části hendikepu, který je omezoval,“ doplnil Václav Volejník, 

ředitel Hamzovy léčebny. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

         Bc. Veronika Šťovíčková 

                          asistentka ředitele, marketing a PR 
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Pokračování ze strany 1 

Rubrika IT oddělení: Hoax, phising a koronavirus 

Zdálo by se, že počítačové viry nemají s těmi patogenními nic společného. Bohužel některé hackery 
ani aktuální zdravotní situace neodradila a tak se objevují i počítačové útoky zneužívající epidemii 
COVID-19.  

Zaznamenali jsme již řetězově rozesílané emaily (hoaxy) s vymyšleným příběhem, jak se student 
úspěšně zapojil do boje proti epidemii ve Wu-chanu s popisem zaručených rad, jak na zákeřný virus 
vyzrát. A samozřejmě s výzvou, zašlete co nejvíce lidem ze svého okolí! Samotný takovýto email  
neškodí přímo, zahlcuje však emailovou komunikaci a může způsobit i spoustu škody, pokud by se 
někdo těmi neodbornými informacemi řídil.  

Podobně pak emaily vyzývající k pomoci s nákupem pomůcek a masek, jejich odesílatelem je většinou 
nějaká „známá a důvěryhodná“ zdravotnická nebo kulturní organizace. Ve chvíli kdy je k emailu  
připojen odkaz typu „bližší informace naleznete zde …“, spoustu lidí pak v dobré víře otevře přiložený 
soubor nebo webovou stránku obsahující škodlivý kód. 

Objevily se dokonce i podvodné emaily, které vypadají jako legitimní korespondence od Světové 
zdravotnické organizace WHO nebo Centra pro kontrolu nemocí CDC, které se na pozadí výzkumu  
či nabídky testování snaží z uživatelů vylákat přihlašovací údaje k jeho emailové schránce (phishing). 

Nenechte se těmito pokusy zmást. Pamatujte, že žádná z důvěryhodných institucí (úřady, banky, ani 
zdravotnická zařízení) nerozesílá takto závažné informace anonymně pomocí emailů. Než rozkliknete 
neznámou přílohu, zkontrolujte si skutečnou adresu (v naší poště IBM Notes kliknutím na „Zobrazit 
podrobnosti“ v pravé části hlavičky emailu) a ověřte si informace z důvěryhodných zdrojů (webové 
stránky té instituce, telefonicky atd.) A v případě kdy si nejste opravu jistí, přílohu ani odkazy neoteví-
rejte a raději zavolejte IT oddělení.  

Ing. Pavel Vodvárka 
vedoucí IT oddělení 
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 Zpráva z jednání RŘ HL č. 3 a č. 4, konaného dne 12. 2. a 2. 3. 2020  

MUDr. V. Volejník, CSc.: 
 Situaci ohledně koronaviru vedení pečlivě sleduje. Krajská i státní nařízení budou uplatněna 

i v HL. Roušky i respirátory jsou objednané. Panika není nutná, jedná se de facto o druh 
„chřipky“, ovšem někdy s těžšími obrazy. 

 Informoval o plánované rekonstrukci pavilonu M. 
 Budova Zálesí bude dočasně sloužit jako skládek Muzea zdravotnictví. 
 Upozornil na nutnost zachovat provoz HL přes Vánoce. Dle platné metodiky nelze pobyty 

přerušovat. 
 Za obsah webových stránek si zodpovídají jednotlivá oddělení sama, s požadavky na změnu 

se musí obracen a správce webu Bc. Veroniku Šťovíčkovou. 
 
N ZP MUDr. A. Klapalová: 
 Informovala o aktivní účasti Mgr. M. Škrochové na konferenci v Lázních Bohdaneč. 
 V případě žádostí na léčbu v HL je nutné se vždy obracet na KCE, není jiná možnost. 
 
Asistentka Ř Bc. V. Šťovíčková: 
 Informovala o úspěšné akci předání daru exoskelet Unilexa. 
 
IA L. Kohoutová: 
 Zahájila audit na uzavírání smluv v programu Lotus. 
 
N PER/PaM Ing. B. Tefrová: 
 MUDr. Lifková bude vykonávat pozici sestry na RHB pavilonu K. 
 Setkání důchodců se uskuteční 17.4.2020 od 14:00. Hostem bude Naďa Konvalinková. 
 Informovala o plánované přestavbě prostor pro ubytování na Okále na apartmány s vlastní 

sociální zařízením. 
 E-neschopenky zaměstnanců zpracovává mzdová účtárna, v případě problémů se na ni  

můžete obracet telefonicky. Povinnost zaměstnance informovat zaměstnavatele o průběhu 
DPN zůstává. 

 
N EÚ Ing. D. Voralová:  
 Seznámila s dobrým hospodářským výsledkem za měsíc leden. 
 Upozornila na nutnost uváženého schvalování nákupů. 
 Informovala o zamítavém postoji VZP k navýšení hodinové sazby na výrobu individuálně 

vyráběných ortopedicko-protetických výrobků. 
 Navrhla využít stážistky na zpracování evidence majetku Historického centra. 
 
N HTS Z. Doležal: 
 Informoval o probíhajících stavebních úpravách, které povedou ke zpřístupnění kaple 

z chodby pavilonu G. 
 

       Mgr. Markéta Mračnová 
vedoucí právního referátu 



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
17. března 2020 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v únoru: 
Skálová Jana uklízečka pav. C /za prac.neschopnost/ 
Hřebíčková Jana, Mgr. fyzioterapeut pav. B 
Němečková Bedřiška dělník v prádelně /za prac. neschopnost/  
 
Ukončení pracovního poměru v únoru: 
Pavlík Vojtěch uklízeč pav. C 
Kučerová Michaela, Ing. asistentka, řed., /z rod. dovolené/ 
Rožková Milada asistentka, řed. 
Krupková Simona ošetřovatel pav. C  
Skála Roman masér pav. E 
Skálová Jana uklízečka pav. C 
 
Nástupy do pracovního poměru v březnu: 
Štefáčková Šárka, MUDr. primář pav. E,M 
Latýnová Jana uklízečka pav. V  /za prac.neschopnost/ 
Bačík Pavel uklízeč pav. G 
Němeček Miroslav dělník v prádelně /za prac. neschopnost/ 
Blahová Marie uklízečka pav. C  /za prac. neschopnost/ 
 
 
 
 V březnu  2020 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
 25 let  Vopařilová Ludmila, Bc. náměstek RHB 
   Gieslerová Šárka, Mgr.  zdravotně-sociální pracovník 
   Herynková Eva   admin. pracovník pav. M 
 
 35 let  Moučková Marta  sestra pav. B 
 
   Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/ PaM 


