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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Úvodní slovo ředitele 

Hamzově léčebně se díky aktivitě všech zaměstnanců daří naplňovat 

potřebné zdravotnické a ekonomické parametry. Děkuji za to všem! 

Dle příkazu ministra zdravotnictví se chod nemocnic začíná postupně 

otevírat do plné činnosti v části nekovidových výkonů. Lze proto očekávat 

postupný příliv pacientů pooperačních. Taktéž aktivita praktických lékařů by 

měla postupně stoupat, měly by proto stoupat počty  návrhů i z domova. 

Bezpečnostní postupy v naší práci, včetně zákazu návštěv, povinnosti nosit 

roušku tak, jak je v době nouzového stavu nařízeno, zůstávají i nadále  

v platnosti. 

S ohledem na nařízení MZ ČR bude provedeno screeningové vyšetření 

rychlotesty u všech pracovníků působících na pavilonu C.  

MUDr. Václav Volejník, CSc. 
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Šití roušek v HL 

Velice si vážíme práce všech, kteří se zapojili do šití roušek v HL, které probí-
halo v mnohdy naprosto improvizovaných podmínkách! Šikovné ruce tak 
vytvořily na 5000 ks bavlněných roušek. Děkujeme!  



Jsme nadšení z vlny solidarity, která v souvislostí s nedostupností a nedostatkem ochranných pomůcek 
na začátku pandemie koronaviru vznikla. Jednotlivci i skupiny různě organizované nám darovali šité 
roušky. Tiskly se pro nás ochranné štíty na 3D tiskárnách a to v Pardubicích a v Proseči.V poslední vlně 
to byly nano roušky a filtry.  
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Darované ochranné pomůcky 

Velikonoční výstava ergodílen pavilonu F, umístěná v chodbě pavilonu F u vstupu 

 

VŠEM DÁRCŮM JEŠTĚ JEDNOU ZE SDRCE DĚKUJEME!  
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 Zpráva z jednání RŘ HL č. 5 z 10.3., 6 z 16.3., 7 z 23.3. a 8 z 30.3. 2020  

MUDr. V. Volejník, CSc.: 
 Snahou všech opatření je udržet HL v chodu a zachovat tak platební schopnost HL. Dále je 

nutno zajistit chod léčebny i po skončení pandemie. Prostředky na chod nemocnic vyplácí 
zdravotní pojišťovny ve formě pevné zálohy. Nám nikoliv!!! 

 Žádá vedoucí pracovníky, aby důsledně informovali své podřízené o všech zaváděných krocích. 
 Došlo k pozastavení všech investic mimo rekonstrukce pav. A + zajištění rozvoje digitálního 

systému. 
 Ředitel děkuje a oceňuje práci  OVS. 
 Proběhla změna organizace práce tak, aby byli i zaměstnanci v co nejmenším kontaktu mezi 

sebou. 
 Vydaná sdělení ředitele Koronavirus I – IX upravují provoz léčebny v souvislosti s výskytem  

nákazy Covid-19 a implementují příslušná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR  
a nařízení vlády ČR (zákaz návštěv a zákaz vstupu cizích osob do areálu HL, úprava opouštění 
areálu pacienty HL, postup při přijímání nových pacientů, posunutí termínu periodických  
pracovnělékařských prohlídek, uzavření lékařských ambulancí, změna způsobu stravování  
zaměstnanců, používání ústenek/ochrany úst a nosu zaměstnanci i pacienty, uplatňování  
překážky v práci na straně zaměstnavatele aj). 

N Oš J. Zavoralová: 
 Zajišťuje kontakt s hygienickou stanicí a řízení ochranných pomůcek. 
 Zajišťuje přípravu pav. H pro případné pacienty Covid pozitivní. 
 Upozorňuje na nutné dodržování hygienických předpisů a postupů při dezinfekci. 

N ZP MUDr. A. Klapalová: 
 KCE se snaží zajistit dostatečný počet pacientů tak, aby byl stav co nejvyšší. 
 Získané respirátory byly rozdány, část ponechána jako rezerva. 

N RHB Bc. L. Vopařilová: 
 Skupinové LTV je prováděno v menším počtu pacientů. Časy plavání jsou upraveny tak, aby se 

nepotkávali pacienti jednotlivých oddělení. 

Asistentka Ř Bc. V. Šťovíčková: 
 Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR se do odvolání ruší všechny plánované akce. 

N PER/PaM Ing. B. Tefrová: 
 Kolektivní smlouva zůstala beze změny. Z FKSP je pozastaven příspěvek na plavání a vyplácení 

příspěvků na tábor, příspěvek na oběd zůstává ve stejné výši, příspěvek na očkování a na pojiš-
tění zůstává. 

 Nabídky brigádníků na léto se nyní pouze shromažďují. 
 Pan M. Zoulík dočasně zastupuje funkci technika BOZP. 

N EÚ Ing. D. Voralová: 
 Zajistila koupi 3 ks ozonizéru.  
 Informovala o zrušení poplatků za ubytování a praní prádla hospitalizovaných pacientů. 
 Pokladna je do odvolání v provozu pouze ve čtvrtek od 9.00 do 11:45.  
 S ohledem na minimalizování kontaktu osob je umožněno platit nájemné složenkou. 

N HTS Z. Doležal: 
 Ing. Vodvárka nadále pokračuje v zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti digitální sítě v HL. 
 Došlo k zprovoznění zadního vchodu do HL pro zaměstnance. 
 Proběhlo jednání s paní Mgr. Novákovou z odboru památkové péče Chrudim o plánované  

rekonstrukci pavilonu M. 
       Mgr. Markéta Mračnová 

vedoucí právního referátu 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v březnu - doplnění: 
MUDr. Lifková Karla všeobecná sestra na RHB, pav. K 
Pavel Peřina sanitář, pav. C (za pracovní neschopnost) 
Josef Hanzl sanitář, pav. G – SRJ (za pracovní neschopnost, DPP) 
Eliška Rajská sanitář, pav. G (za pracovní neschopnost, DPP) 
 
Ukončení pracovního poměru v březnu: 
Jonáš Pavel truhlář, HTS 
Brázdová Jana fyzioterapeut, pav. G 
Ing. Dvořák Ivo technik BOZP a PO 
Blahová Marie                            uklízečka, pav. C   
 
Nástupy do pracovního poměru v březnu: 
Sádovská Veronika praktická sestra na RHB, pav. V 
Moučková Stanislava uklízečka, pav. C (za pracovní neschopnost, DPP) 
 
Odborná stáž 
V měsíci březnu nastoupila na odbornou stáž v HL 1 stážista – fyzioterapeutka  
a 2 stážistky na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového měchýře muže. 
 
    
 V dubnu 2020 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
 25. let     Tůmová Miroslava, Bc. - vychovatelka, pavilon F 
 
 30. let      Netolická Jaroslava - mzdová účetní 
 
 40. let Jaroslava Zavoralová - náměstek pro ošetřovatelství, manažer kvality 
 
      Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/ PaM 

Velikonoční výstavka ergodílen pavilonu F 


