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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Vážení spolupracovníci, 
hospodářský výstup tohoto roku  je až dosud velice příznivý.  Stejně tak se daří zvy-
šovat i odbornost v HL a její dobré jméno. Za to vše děkuji každému, kdo na svém 
místě přiložil ruku a taky trochu srdce. Plně věřím, že celý rok  bude takto úspěšný, 
ale již nyní musíme myslet na určité problémy, které nás provází především 
v kategorii lékařů. Přednesené záměry, především v ak*vitách personálního odděle-
ní naznačují, že vedení léčebny dává důraz na dobré zabezpečení všech zaměstnan-
ců, a v tom především nyní i lékařů. Předpokládaná opatření ve mzdové oblas* mají 
zajis*t další potřebnou úpravu platů zdravotníků i tzv. „nezdravotníků“ v HL. V rámci 
úhrad tzv. „příslužeb“ (po již upravených platech za Pohotovost I. lékařů) chceme 
zhodno*t tuto činnost v HL. Klíčem je fakt, že ve službách se trvale tzv. „otáčí“ méně 
lékařů a jsou Bmto velmi zaBženi. Taktéž byly  přijaty nově nastavené nástroje pro 
získávání lékařů a zčás* i fyzioterapeutů. Vedle toho vedení již začalo ak*vně praco-
vat na novém odborném programu, a Bm je i budoucí zdravotně sociální péče 
v Hamzově léčebně. Tuto činnost máme zapsanou ve Strategii HL již několik let. Lé-
čebna si i nadále samozřejmě bude chBt udržet vysoké renomé, co se týče své kvali-
ty a rozsahu služeb v rehabilitaci. Je ovšem nutno vidět trochu dál  a stanovit jasně 
dlouhodobý a trvalý cíl, který směřuje k zajištění odpovídající práce v oblas* nejen 
zdravotních služeb, ale i v oblas* služeb sociálních. Lužský region si nemůže dovolit 
do budoucna ohrožení ve smyslu ztráty pracovních míst.      
Za Vaši dosavadní práci Vám ale velice děkuji.                       
                     MUDr.  Václav Volejník, CSc. 
 
Souhrn opatření ve mzdové oblas<: 
 
Od 1.7. 2016 - navýšení hodinové sazby za Pohotovost I. lékařů  na 400 Kč/hod + 
zákonné příplatky (noční, So, Ne, svátky) 
Od 1. 8. 2016 - odměny za zvýšené pracovní úsilí 20 000 Kč měsíčně za chybějící 

úvazek lékaře;   od 1. 9. je upraveno na výši 30 000 Kč                            
Od 1.10.2016 1. navýšení procen*cké odměny za pohotovost (příslužbu), kterou 
zaměstnanci léčebny drží mimo areál léčebny; odměna ve všední dny vzroste z 15% 
na 30%; o So, Ne, svátcích vzroste z 25% na 40%. 
 2.  náborové benefity: lékař s atestací    250 000 Kč 
    lékař bez atestace, absolvent 150 000 Kč 
    fyzioterapeut nebo ergoterapeut  20 000 Kč 
Odměny za získání lékaře zůstávají stejné, přesné znění bude zveřejněno na úřední 
desce  a webu HL. 
3.  ve výplatách za měsíc říjen 2016 budou vyplaceny střediskové odměny a dopla-
tek manažerských odměn  
Od 1.1.2017 - 10% navýšení tarifu všem zaměstnancům HL; nařízením vlády 
564/2006Sb. bude zřejmě navýšeno pouze zdravotníkům,  a proto se toto navýšení 
u nezdravotníků promítne v osobním příplatku 
- příplatek 6,25% bude v upravené formě zaveden v osobních příplatcích, v kategorii 
lékařů bude tento příplatek 10% a rovněž zaveden do osobních příplatků 
                                                                                                          
         Ing. Bohuslava Tefrová 

Výstupy z porady vedení dne 26. září 2016 
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 Blahopřání k duhovému křídlu 

V červenci 2015 dorazila do 
Hamzovy léčebny nová čtyřletá 
klisna Viktorka. Nahradila dva-
ce* jednoletou klisnu Andalusu, 
která pracovala na hipoterapii 
šestnáct let a ze zdravotních 
důvodů už nemohla dále zůstat 
v provozu. Potřebovali jsme 
urostlého vysokého koně pro 
dospělé pacienty a při výběru 
nového koně padla volba na 
plemeno Slezský norik. Je to 
první chladnokrevný kůň, který 
za 28 let provozu hipoterapie 
v Hamzově léčebně pracuje. 
Viktorka během podzimu absol-
vovala postupně speciální výcvik 
pro hipoterapii. Naučila se cho-
dit vedená na dvou dlouhých 
lonžích s vodičem vzadu. 
V letošním roce už pracovala 
s pacienty, a protože výcvik 
i vlastní hipoterapie probíhaly 
bez poBží, mohli jsme po dosa-
žení jejích pě* let věku poslat 
přihlášku do České hiporehabili-
tační společnos* ke specializač-
ní zkoušce koně pro hipoterapii. 

Den D nastal 31. 8., kdy přijela 
do léčebny zkušební komise 
ČHS. První čásB zkoušky je hod-
nocení exteriéru koně a hodno-
cení mechaniky jeho pohybu. 
HodnoB se např. typ koně, jeho 
rámec, ušlech*lost, tvar, šířka 
a délka  hřbetu, nasazení krku, 
délka kohoutku, sklon zádě 
a lopatek, postoj zadních konče-
*n, tvar kopyt, délka kroku, pro-
stornost kroku a klusu. 

V druhé čás* zkoušky se prově-
řují charakterové vlastnos* 
a specifické dovednos* koně. 
HodnoB se chování koně při prá-
ci ve stáji – nasazení ohlávky, 
reakce při čištění, reakce 
na slovní povel nebo dotek 
k ustoupení, při postrojování, 
při pádu čás* postroje. 
Dále se zkouší ovladatelnost 
a ochota při práci s klientem, 
kterého simuluje figurant.  

Potřebovali jsme urostlého vysokého koně pro dospělé pacienty a při výběru nového koně padla volba 
na plemeno Slezský norik. Je to první chladnokrevný kůň, který za 28 let provozu hipoterapie v Hamzově 
léčebně pracuje. 

Specializační zkouška klisny Viktorky 

Blahopřeji jménem Hamzovy léčebny prim. 
MUDr. Miroslavě Sílové k získání čestného 
diplomu a Bm vysokého ocenění  její práce 
v rámci akce Duhového křídla. Duhové křídlo 
je ocenění pro organizace a jednotlivce pra-
cující v sociálních službách a ve prospěch 
zdravotně pos<žených osob 

Toto ocenění dostala paní primářka právem za 
svoji obvykle *chou, ale obětavou práci, kte-
rou v této oblas* již dlouhodobě vykonává. 

Hamzova léčebna  tak prostřednictvím svých 
skvělých pracovníků získala již potřeB krajské 
ocenění za přístup a ak*vní práci pro všechny, 
kteří to potřebují v rámci svého handicapu.    

Děkujeme 

          MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL 
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Jde o hodnocení přistupování 
k rampě z obou stran a ochoty 
u rampy v klidu stát po dobu 
potřebnou k nástupu pacienta, 
reakce při manipulaci s klien-
tem, při vychýlení váhy klienta, 
reakce na neobvyklé hlasové 
projevy, nekoordinované pohy-
by, reakce na hrající mobilní 
telefon, pískající hračku, vlající 
předměty (oděvy), reakce na 
pomůcky např. míče, ochota 
pracovat s klientem vleže s opo-
rou na zádi koně, reakce na ne-
nadálé situace (příjezd auta, pád 
berle, pohyb vozíku). 
Každá dovednost je hodnocena 
na dese*místné stupnici:  
10 – vynikající, 9 -velmi dobrý, 
8 – dobrý, 7 -  téměř dobrý,  
6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 
4 – nedostatečný, 3 – téměř 
špatný, 2 – špatný, 1 -velmi 
špatný a 0 – nebyl předveden. 
 
Specializační zkoušku úspěšně 
absolvuje kůň s celkovým hod-
nocením 6, 1 bodů a výše, při-
čemž jednotlivá hodnocení ne-
smí být nižší než 5 bodů. Viktor-
ka a její vodička Irena Dočkalová 
předvedly krásný výkon při 
všech  17 testech a klisna má 
v Protokolu o provedení zkoušky 
samé desítky. Při předvedení 
přístupu k rampě z komise do-
konce zaznělo: To je na jede-

náctku!“ :-) s Bm, že právě tato 
důležitá dovednost hiporehabili-
tačního koně bývá při zkouškách 
často předváděna nedokonale. 

Komisařky se shodly, že vzhle-

dem k mladému věku se Viktor-

ka chová vyzrále a pohodově. 

Podle Řádu ochrany zvířat při 

veřejném vystoupení koní, např. 

i při hiporehabilitačních činnos-

tech organizovaných Českou 

hiporehabilitační společnosB, 

mohou koně v některém z obo-

ru hiporehabilitace pracovat až 

po dosažení pě* let právě 

z důvodu psychické zátěže. Ne 

každý kůň má charakter, tvar 

a kvalitní pohyb hřbetu potřeb-

ný pro tuto práci a neustále i po 

zkouškách je potřeba vést koně 

k překonávání jeho přirozeného 

ins*nktu „útěkového“ zvířete, 

které, když se čehokoli lekne, 

nejdříve vyrazí v útěku, aby pak 

z bezpečné vzdálenos* teprve 

zjis*lo, čeho se leklo.   
 
Viktorka má všechny předpokla-
dy pro dlouhé působení 
v hipoterapii, přejme ji dobré 
zdraví, spokojenost ve  stádě 
„spolupracovníků“ a chuť dále 
se učit při práci s pestrou sklad-
bou pacientů Hamzovy léčebny. 
 
K celkové pohodě koní a samo-
zřejmě i lidí, jistě přispívá i nově 
upravená trasa pro venkovní 
hipoterapii, která je nově zpev-
něná a rozšířená, jsou odstraně-
ny provozem vyšlapané kameny 
a kořeny i terénní nerovnos*. Je 
z  příjemného materiálu pro do-
šlap lidí i koní, umístěna v pes-
trém terénu pro jízdu po rovině 
i z kopce nebo do kopce, vede 
malebnou, nedávno vytvořenou   
lokalitou Hamzova parku a arbo-
reta. Koně jsou i příjemným 
zpestřením okolního dění pro 
pacienty z oddělení LOOP a i to 
nás velmi těší. 

Alena Krejsová, fyzioterapeut 
se specializačním kurzem ČHS 

v hiporehabilitaci  

Specializační zkouška klisny Viktorky (pokračování ze strany 2) 
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Jak zvládat konflikty či nepříjemné rozhovory s klienty a jejich příbuznými 

Od 5. 9. do 7. 9. proběhla velmi 
zdařilá vzdělávací akce pro náš 
odborný personál  s názvem 
„Jak zvládat konflikty či nepří-
jemné rozhovory s klienty 
a jejich příbuznými“, což je 
v poslední době stále více zmi-
ňovaným tématem.  
 

Při této příležitos* jsme požádali 
Bc. Petra Kratochvíla, MBA, ředi-
tele společnos* pro Další vzdělá-
vání dospělých z ÚsB nad Labem 
o krátký rozhovor: 

 

Redakce: Můžete nám krátce 
představit Vaši společnost? 
 
Petr Kratochvíl: Naše vzdělávací 
společnost se zabývá vzdělává-
ním zdravotnických služeb, soci-
álních služeb a i veřejné správy 
po celé ČR. Jako akreditovaná 
ins*tuce se zabýváme zvyšová-
ním kvality poskytované péče 
a odborným růstem pracovníků 
jak v pomáhajících profesích, tak 
i úředníků. S týmem 85 odbor-
ných lektorů cestujeme po celé 
ČR a snažíme se předávat odbor-
né znalos* a zkušenos*. 
 

Redakce: Jaký máte pocit za 
návštěvy naší léčebny 

Petr Kratochvíl: Velmi příjemný. 

Vzhledem k tomu, že Vaše zaří-
zení patří mezi jedno 
z nejpres*žnějších zařízení 
v této oblas* v naší republice, 
jsme opravu rádi, že jsme sem 
mohli přijet a poznat osobně. 
Zajišťujeme vzdělávání subjektů 
poskytující zdravotní i sociální 
služby po celé ČR a mít možnost 
Vás navšBvit a předat odborné 
i prak*cké zkušenos* je o pro 
nás opravdu čest. 
 

Redakce: Říkáte, že odborné 
i prak<cké zkušenos<. Co Rm 
máte na mysli a z jaké oblas<? 

 
Petr Kratochvíl: Dnes se bohužel 
při poskytování jakékoliv péče 
druhým setkává personál s buď 
nepochopením, anebo naopak 
s agresivním chováním či jedná-
ním jak klientů, tak i hlavně je-
jich rodinných příslušníků. 
Proto se zabýváme a zajišťujeme 
odbornou podporu a předávání 
informací osobám v pomáhají-
cích profesím v této oblas*. Je 
velmi smutné, že někteří nedo-
káží ocenit poskytované služby 
a proto se snažíme naučit perso-
nál jak k těmto osobám přistu-
povat a jak s nimi korektním 
způsobem jednat. To je i ten 
důvod, proč jsme přijeli do Vaší 
léčebny a co bychom chtěli ne-
jen předat, ale i naučit Váš per-
sonál. 

Redakce: A máte nějaké signály 
či informace, že někteří naši 
klien< či jejich příslušníci se 
chovají k personálu nevhodně 
či agresivně? 

Petr Kratochvíl: NaštěsB ne. Ale 
je správné rozhodnuB vedení 
léčebny připravit personál na 
možné budoucí konflikty či tako-
véto nepříjemné situace. Proto 
jsme zde a budeme se snažit 
předat všechny informace a při-
pravit personál na tyto možné 
situace. 

 

Redakce: Jaký máte pocit z na-
šich pracovníků? 

Petr Kratochvíl: Velmi pozi*vní. 
Je to i samozřejmé. Protože po-
kud by Váš personál nebyl na 
vysoké profesní i lidské úrovni, 
tak byste nemohli poskytovat 
tak vysokou a kvalitní úroveň 
péče a služeb Vaši klientů. 
Komunikace při přednáškách 
byla velmi interak*vní a i pro 
nás je příjemné přednášet a pra-
covat s ak*vními účastníky, než 
s čistě pasivními posluchači bez 
zájmu o problema*ku. Proto 
přednášky zde i pro nás byly vel-
mi příjemné a obohacující. Není 
to vždy jen o informacích lekto-
ra, který předává, ale mnohdy 
i samotný personál dokáže obo-
ha*t lektora zkušenostmi a pří-
klady z praxe. Ty potom i mi mů-
žeme předávat v dalších částech 
naší republiky a to je ten nejlep-
ší přínos pro zvyšování kvality 
poskytované péče v celé ČR. 
A za to bych chtěl za naši společ-
nost poděkovat i Vašemu perso-
nálu. Nejen za ak*vní přístup 
a zájem o vzdělávání, ale 
i o prak*cké zkušenos*, které 
rádi předáme i dalším podob-
ným zařízením. 
 

Děkujeme 
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Kineste<cká mobilizace  

Kineste*cká mobilizace je pohy-
bový a komunikační koncept. 
Na místo pasivního nevyvážené-
ho vedení pohybu při součas-
ném provádění mobilizace paci-
enta nabízí koncept vyváženou 
podporu pohybu za maximální-
ho využiB pohybových rezerv 
pacienta.  
 
S konceptem 
VIV-ARTE®KINÄSTHETIK-PLUS, 
který je rozšířením kineste*ky 
dle Hatsche a Maie_a, se sezná-
mili vybraní zaměstnanci 
Hamzovy léčebny v cer*fikova-
ném kurzu, pod vedením Mgr. 
Hany Nedělkové, cer*fikované-
ho lektora kineste*cké mobili-
zace. Kurz probíhal ve dnech od 
9. do 11. září. 

Mobilizace je rozdělena do tří 
fází, je prováděna pohybová 
diagnos*ka a jsou vytvořeny 
koncepty pro naučení podpory 
pohybu. „Kineste*ka umožňu-
je využít pohybových rezerv 
pacienta, je založená na ak*v-
ním a vyváženém tělesném 
pohybu za účelem zlepšení 
podpory pacienta v sebekon-
trole pohybu, a Bm předcháze-
ní projevům imobilizačního 
syndromu. Kromě podpory 
pohybového aparátu je pozi*v-
ně ovlivněno vědomí, metabo-
lismus, psychika a také chování 
ve vztahu k mobilizaci,“ říká 
lektorka, Mgr. Hana Nedělko-
vá. 
V kineste*cké mobilizaci je 
kladen důraz nejen na počet 

změn pozice, ale i na to, kolik 
je během provedení změny 
(transferu) zaujato různých 
změn pozic, počet postupných 
pohybů pro jednotlivou změnu 
pozice a počet mobilizací v ma-
lých kloubech v jemně moto-
rických ak*vitách. Nejde o žád-
né pevně dané techniky. Peču-
jícím umožňuje individuálně 
podporovat pacienta. Při ki-
neste*cké podpoře pohybu 
pečující výrazně omezují zve-
dání a nošení pacientů, a Bm 
předchází vertebrogenních 
poBží u ošetřujících. Všechny 
činnos* spojené s podporou 
pohybu jsou plně integrovatel-
né do všech běžných denních 
činnosB, které ošetřující při 
poskytování komplexní ošetřo-
vatelské péče provádí.  
„Cílem vzdělávání ošetřujících 
v kineste*cké podpoře pohybu 
je naučení takových pohybo-
vých strategii, které vedou 
k podpoře a udržení mobility 
pacienta,“ dodává Jaroslava 
Zavoralová, náměstek ošetřo-
vatelské péče.  
 

Mgr. Hana Nedělková,  
cer)fikovaný lektor kineste)cké 

mobilizace  

 

Vážené kolegyně a kolegové,  
s postupem času se opakovaně setkáváme s kri*kami návštěvníků hřbi-
tova v Luži a s poznámkami vůči tzv. "nezájmu“ Hamzovy léčebny 
o hrob prof.MUDr.Hamzy. Žádám Vás proto, abyste v rámci vhodné 
příležitos* vysvětlili všem našim pracovníkům, kteří na tyto dotazy od-
povídají, že hrobka rodiny Hamzových je soukromá a patří i nadále čle-
nům této rodiny. Léčebna se snaží o stav pomníku na této hrobce prů-
běžně starat a udržovat ho z piety vůči zakladateli léčebny. Zásadní 
ovšem je, že pan profesor Hamza zde není uložen. Z rodiny prof. MUDr. 
Hamzy je zde uložen pouze jeho syn Božej, který v útlém věku též bo-
hužel podlehl tuberkulóze.            MUDr. Václav Volej-

Hrobka MUDr. Fran<škaHamzy 
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Šestý cirkus Paciento 

„Radost a smích má sílu pomáhat léčit, to již věděli ze zkušenos< naši předkové a současná věda pro to 
má důkazy.“ Právě dnes začíná šestý ročník zcela ojedinělého projektu – týdenní Cirkus paciento. 

 
„Radost a smích má sílu pomáhat léčit, to již věděli ze 
zkušenos* naši předkové a současná věda pro to má 
důkazy. Celý týden pod vedením zdravotních klaunů naši 
dětšB pacien*, podle svých schopnosB a možnosB, tré-
nují na vystoupení v cirkusovém šapitó. Baví nejen sami 
sebe, ale na závěr pobaví publikum, zažijí úspěch a jsou 
právem odměněni potleskem.  Myslím si, že v dnešní 
přetechnizované době je to pro dě* i publikum zážitek 
nevšední, velmi emo*vní a zdravotním klaunům patří 
velký dík“, říká MUDr. Lenka Šuglová, primář dětských 
oddělení HL. 
Letos již šestým rokem se tradičně,  začátkem měsíce 

září ponese ono známé: „Dámy a pánové, přistupte blí-

že,  uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste nesly-

šeli, račte se přesvědčit sami.“ V týdnu od 12. do 16. 

září opět po roce přivítáme zdravotní klauny v projektu 

Cirkus Paciento. Po celý týden budou s dětskými pacien-

ty nacvičovat dovednos* z oblas* žonglování, kouzelnic-

ké triky a jiné cirkusové kousky, které pak společně 

představí při pátečním slavnostním vystoupení. I letošní 

Cirkus Paciento využije kouzelného prostředí Hamzova 

parku a arboreta, protože i tentokrát zdravotní klauni přivezou opravdové cirkusové šapitó. Tentokrát je 

naše známá dvojice klaunů posílena o další dvojici, takže se dětem bude moci věnovat celá čtveřice, zčás* 

i během dne. Na své si tak přijdou všichni. Jsme rádi, že zdravotní klauni jsou důležitou součásB léčebného 

procesu i v Hamzově léčebně.      Jana Zavřelová, DiS.,  referent PR, propagace a kultury 

Hudba je významnou součásR lid-
ského byR. Je vůbec nejstarší for-
mou dorozumívání. I když každé 
období lidských dějin staví hudbu 
do jiného světla, zůstává pravdou, 
že hudba je řečí citu. A jak říká Jiří 
Mahen: „Kdo chce pochopit hud-
bu, nepotřebuje ani tak sluch, jako 
srdce.“  A právě malý hudební fes-
<val Mezi stromy tomu bude dů-
kazem. 
   
Ať již zpěvem či hrou na nejprimi-
*vnější nástroje je hudba schopna 
vyjádřit duševní rozpoložení člově-
ka. Mnohdy dokáže říct i to, na co 
slova nestačí. A tak se letos se po-
prvé představí pacientům a ná-
vštěvníkům Hamzovy léčebny dva 

specifické hudební soubory. Speci-
fické Bm, že ve své hudební pro-
dukci spojili žánrové prvky s muzi-
koterapeu*ckými.    
 
ŽampaššB Barbušáci, kteří úspěšně 
navázali na le*tou historii hudeb-
ních a pěveckých kroužků, které 
vždy neodmyslitelně patřily k zá-
jmovým ak*vitám Domova pod 
hradem Žampach. Ve své činnos* 
využívají muzikoterapeu*cké prv-
ky, jako jsou bubínky nebo Orffeo-
vy nástroje, spolu s rytmickým cítě-
ním členů souboru. Význam hudby 
pro rozvoj člověka s mentálním 
pos*žením je neocenitelný, hudba 
zasahuje celou psychiku jedince, 
intenzivně rozvíjí zejména smyslo-

Malý hudební fes<val Mezi stromy 
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 Malý hudební fes<val Mezi stromy (pokračování ze strany 6) 

vé vnímání, este*cké cítění, pohy-
bovou činnost. Vede k soustředění 
pozornos*, rozvíjí paměť a fantazii.  

Barbušáci jsou otevřeni i spolupráci 
s jinými soubory, a proto jsme 
oslovili další vynikající hudební sou-
bor Mlima Jua, působící při škole 
Svítání již deset let, a spojili jejich 
vystoupení v jeden výjimečný ce-
lek.  

Zmíněný muzikoterapeu*cký sbor 
Mlima Jua má asi 15 členů a hraje 
především improvizace na lidové 
písně a etnickou hudbu. Sbor vede 
Zdeněk Melichar spolu s Mar*nou 
Mikyskovou a Fran*škem Pavlí-
kem.  

 

ba i ve speciálních zařízeních. 
Obě zmíněná zařízení – Domov 
pod hradem  Žampach i Základní 
a Prak*cká škola Svítání z Pardubic 
nabízí svým klientům mnoho ak*-
vit, setkávání, prožitků, pomocí 
kterých jim pomáhá dosáhnout 
vnitřního uvolnění, podporujícího 
citový vývoj, rozvoj motorických 
schopnosB. Rozvíjející se řečové 
schopnos* zušlechťují pak osob-
nost a lépe napomáhají  schopnos-
* vnímat umění, vedoucí k sebere-
alizaci klienta, napomáhají k tomu, 
že si člověk daleko lépe uvědomí 
sebe sama. 

Jana Zavřelová, DiS.,    
referent PR, propagace a kultury 

V současné době je Mlima Jua čas-
to doprovázena absolventy školy, 
především vynikajícím hráčem na 
klavír a klarinet Pavlem Diblíkem, 
bubeníky Markem Stýblem a Davi-
dem Faltýnkem nebo showmanem 
Honzou Antochem.  

Všechny ak*vity, které se lidé 
s mentálním pos*žením věnují, 
mají svůj význam. Napomáhají jim 
k tomu, aby svůj volný čas mohli 
prožít, ne jen přežít, navíc různé 
ak*vity napomáhají i jejich osobní-
mu rozvoji. Je velmi důležité, aby 
člověk s mentálním pos*žením ne-
zůstával zavřený doma a volný čas 
trávit smysluplným způsobem, tře-

Pozvánka na podzimní zavírání Hamzova parku a arboreta 
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Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 15/2016/RŘ konaného dne 5. 9. 2016  

Ř HL MUDr.Václav Volejník,CSc. 

• Informoval o pracovním setkání s prezidentem ČR konaném  14.  9. v ÚsB n. Orlicí.  
• Požádal N HTS o kontrolu viditelnos* značek v areálu, případně odstranění překá-

žejících větví a s Bm související viditelnost lamp, zasBněných větvemi.  

N Oš Jaroslava Zavoralová 

• Dne 5. 9. bylo zahájeno vzdělávání – kurz Jak zvládat konflikty či nepříjemné rozho-
vory s klienty a jejich příbuznými – tento kurz se koná místo původně schválené 
supervize,  celkem bude proškoleno 132 zaměstnanců. 

• Od 9. - 11. 9. proběhne kurz Kineste*cké mobilizace dle plánu vzdělávání. 

• Den ošetřovatelství v roce 2017 se bude konat 15. 5. 

N ZP MUDr. Alena Klapalová 

• Informace o plnění plánu ošetřovacích dnů – stále trvá tlak na přijeB do HL. 

N RHB Ludmila Vopařilová 

Informace o vzdělávání: 

• Brandýs nad Orlicí  - X. Brandýské symposium – Onemocnění páteře  

6.- 8. 10., 1 fyzioterapeut ak*vně, 2 fyzioterapeuté pasivně   

• Horní Cerekev  - III. Sympozium robo*cky asistované rehabilitace  

15. – 16. 9., 4 ergoterapeutky ak*vně, 2 účastníci pasivně 

• Lázně Bělohrad – Úrazy páteře a pos_rauma*cké stavy páteře  

22. – 23. 9., 1 lékař a fyzioterapeut ak*vně 

 

PRAV JUDr. Miroslav Chudoba 

• Podal informace o přípravě transformace o.s. Dě* z Košumberka na spolek.  

V SŘ Mgr. Markéta Mračnová 

• Info o neoficiálních  sBžnostech či připomínkách pacientů na počet postelí/WC 

ve vztahu k platbě za nadstandard 

 

N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

• Nástup nového zaměstnance na spalovnu. 

 

N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 

• Informovala o zřízení účtu u ČNB a seznámila s bližšími podmínkami. 
 

N HTS Ing. Jiří Půža 

• Návrhy bytové komise: byt čp. 320 přidělit sl. Gieslerové, byt. čp. 250 ponechat pro 
lékaře. RŘ souhlasí.  

• V souvislos* s požadovanými úpravami kanceláří sester v pavilónu C je nutno při-
pomenout, že z prověrek BOZP vyplývá na tomto pavilónu nutnost opravy podlaho-
vých kry*n a výměny dvou jednokřídlých dveří u WC za posuvné.  

     Zpracovala: Mgr. Markéta.Mračnová, V SŘ 


