
Přetisk článku z Chrudimského deníku ze dne 2. října 2012 

Léčebna chystá novinky, které se dotknou podmínek léčby 
všech pacientů. Můžete prozradit, o co jde? 

Musíme ještě letos zahájit rekonstrukci sociálních zařízení a opravu 
technického vybavení v pavilónu C. Kdo léčebnu zná, tak ví, že to je 
dosud jediný pavilón, kde nebyly provedeny potřebné modernizace 
a úpravy v posledních třiceti letech. Tato rekonstrukce bude zaháje-
na těsně před Vánocemi a měla by skončit koncem března příštího 
roku. Protože půjde o stavební úpravy, které budou provázeny vel-
kým hlukem, a došlo by tím k významnému snížení komfortu pro 

pacienty, bude nutno přesunout zde léčené pacienty do jiného vhodného pavilónu. Po stránce 
všech bezpečnostních předpisů nejlépe vyhovuje pavilón B. Samozřejmě, že nesmí být ale v 
této době významněji omezena léčba převážně neurologických pacientů v tomto pavilónu. Bu-
dou proto přijata opatření na maximální využití všech dalších léčebných objektů, aby nedošlo k 
snížení kvality poskytované léčebné péče i pro tuto skupinu pacientů včetně pobytů dětí s do-
provodem. 

Jak reaguje vedení léčebny na požadavky poskytování léčebné péče typu rehabilitačního ošetřovatelství, která je právě zajiš-
ťována v pavilónu C? 

Bylo rozhodnuto, po již proběhlých jednáních s VZP, že počet těchto lůžek bude zvýšen na osmdesát, což znamená plnou kapacitu 
pavilónu C. Výsledkem celé této akce, která bude ukončena v dubnu 2013, by mělo být postupné naplňování celého objektu pavilónu 
C do plného počtu lůžek pro pacienty s programem „rehabilitační ošetřovatelství". Pro stavební úpravy předpokládá léčebna i částeč-
nou finanční podporu z Programu pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 

Neohrozí tak náročná rekonstrukce podmínky léčby pacientů v ostatních pavilonech? 

Veškeré ostatní činnosti a léčebné programy ve všech našich pavilónech samozřejmě budou dále naplňovány ve stejném rozsahu 
a věříme, že Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé bude stále dobrým místem pro pacienty, kteří potřebují léčbu a pomoc při 
svých obtížích s poruchami hybnosti různého druhu. 

Úplnou novinkou je rozhodnutí, že po dobu vánočních svátků a konce roku 2012 nebude provoz léčebny omezen, a že v této 

době bude poskytována léčebná péče v plném rozsahu. 

Ano, jde o významnou změnu oproti zvyklostem v minulých desetiletích. Léčebna tak reaguje na skutečné potřeby léčených pacientů 
a snaží se o optimální nabídku svých služeb i v tomto období. S tím souvisí také i nabídka pobytů pro samoplátce a další i jednotlivé 
procedury, či balíčky procedur přímo hrazené klientem, a to včetně ubytování a stravování. 

Věříme, že tyto kroky povedou i ke zvýšení dobrého jména naší léčebny a samozřejmě především k plné spokojenosti našich pacientů. 
 
 MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel léčebny  
Autor: Romana Netolická 
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Hamzova léčebna „včera - dnes a zítra“ 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé předložila v ro-

ce 2010 projekt, který byl zaměřen na pořízení a obnovu 

zejména rehabilitačního přístrojového vybavení určeného ke 

zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léč-

by fyzickou modernizací pracovišť, zaměřených zejména na 

komplexní rehabilitační program, včetně rehabilitačního ošet-

řovatelství.Projekt byl naplněn v průběhu roku 2011. 

Pořízením moderních přístrojů a systémů  došlo k zajištění 

léčebné rehabilitace, odpovídající  současným požadavkům 

standardním kladeným na vybavenost pracovišť pro speciali-

zovanou rehabilitaci a které přinesou zkvalitnění péče o pacienty v níže uvedeném rozsahu: 

zefektivnění a zkvalitnění lůžkové rehabilitační léčby 

zkvalitnění stávající zdravotnické péče a zlepšení návaznosti jednotlivých složek reha-

bilitace 

zavedení inovativních metod léčebných postupů do systému rehabilitace 

Přehled  programů  v  rámci  provozní  fáze  projektu  
 
1. Spinální rehabilitační program - speciální program, kde rehabilitační     

spinální jednotky úzce navazují na akutní spinální jednotky 

2. Rehabilitační program u stavů po operacích a úrazech hybného systému 
včetně stavů po amputacích 

3. Rehabilitační program u stavů po CMP,  kraniotraumatech a dalších      
neurologických onemocněních 

4. Rehabilitační program u dětských pacientů s neurologickými a ortopedický-
mi vadami 

5. Rehabilitační program u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu 
(angiopatie, neuropatie),lymfologický program a program léčby stavů 
sekundárně vzniklých komplikací a poruch hybného systému u pacientů  
po úspěšné onkologické léčbě 

1. Rehabilitační program u pacientů s VAS (vertebrogenní algický syndrom), 
omezujících jejich hybnost a sebeobsluhu 

2. Ošetřovatelský rehabilitační program je a bude vždy součástí komplexní 
péče o hospitalizovaného pacienta v HL v rámci individuálního             
ošetřovatelského plánu 

3. Komplement (sterilizace, EEG + Biofeedback, EKG), ergodiagnostika,  
psycholaboratoř 

prim. MUDr. Alena Klapalová, náměstek LPP 
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Kdo vystavuje „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné  

léčebně“ pro DOSPĚLÉHO pacienta v HL? 

Z  DOMOVA: 

Návrh smí napsat jen registrující, tj. praktický lékař pro dospělé, obvykle 
na doporučení specialisty, tj. ortopeda, neurologa, rehabilitačního lékaře 
atd. 

Návrh musí být schválen revizním lékařem příslušné zdravotní  
pojišťovny k místu registrujícího lékaře. 

Pacient musí být odléčen do 6 měsíců od data vystavení návrhu. 

Z  NEMOCNICE: 

Návrh vystavuje ošetřující lékař toho oddělení, kde je pacient hospitalizován. 

I tento návrh musí být schválen revizním lékařem.  

Pacient musí být odléčen do 6 měsíců od data vystavení návrhu. 

 

Kdo vystavuje „Návrh na umístění DÍTĚTE v odborné léčebně“ 

 (tiskopis VZP – 19/2004)? 

Návrh vystavuje registrující, tj. praktický lékař pro děti a dorost nebo  
příslušný specialista. 

Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny k místu  
registrujícího lékaře.  

Platnost tohoto návrhu je 6 měsíců od data vystavení. 
 

Kdo vystavuje Návrh na léčbu pacienta na  lůžkovém oddělení  ošetřo-

vatelské péče v HL? 

Návrh vystavuje registrující, tj. praktický lékař pro dospělé nebo příslušný 
specialista, či ošetřující lékař nemocnice, kde je pacient hospitalizován. 

Revizní lékař tento návrh NESCHVALUJE! 

Všechny uvedené tiskopisy jsou ke stažení ve složce  

„Formuláře ke stažení“ na www.hamzova-lecebna.cz 

Pacient má dle zákona právo si zvolit  

zdravotnické, tedy i rehabilitační zařízení. 

http://www.hamzova-lecebna.cz


V Hamzově léčebně poskytujeme rovněž wellness procedury 
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Tuto proceduru je možno objednat na tel.č. 469 648 509,  469 648 753  

KLASICKÁ MASÁŽ  částečná, celková zádová, celková  

Tyto procedury je možno objednat na tel.č. 469 648 509, pavilón F 

BAŇKOVÁ MASÁŽ  

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY  

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ   

MEDOVÁ MASÁŽ  

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ HLAVY  

SEDATIVNÍ MASÁŽ OBLIČEJE 

 OXYGENOTERAPIE   

Tyto procedury je možno objednat na tel.č. 469 648 753 

LYMFODRENÁŽ PŘÍSTROJOVÁ 

SUCHÉ UHLIČITÉ KOUPELE  
(dlouhodobé příznivé účinky na centrální nervový systém, na cévní a srdeční systém, na srážlivost krve) 

Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže,  IČ: 00183024, DIČ: CZ00183024, 

E-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz, telefon: 469 468 115, 733 533 017. Digitální verze ke stažení na www.hamzova-lecebna.cz. 

 
Ortopedická protetika nabízí k prodeji 

Více informací a ceník procedur najdete na www.hamzova-lecebna. cz 


