
 
 

 

 

Název organizace:  

 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Adresa:  

Hamzova léčebna Luže - Košumberk 80, PSČ 53854  Luže 

Okres Chrudim, Pardubický kraj 

 

Obecné informace pro pacienty i veřejnost podá:  

Informační centrum HL od 7 do 18 hodin ve všední den  

telefony:  469 648 147 // 469 648 385 

mail: infocentrum@hamzova-lecebna.cz 

 

Informace o přijetí k léčbě podá:  

Kancelář centrální evidence pacientů  

ve všední den od 8 do 15 hodin  

telefony: 469 648 901 // 469 648 902 //  469 648 148 // 

469 648 915 // 469 648 916 

mail: lecebne-pobyty@hamzova-lecebna.cz 

 

Dopravní spojení: 

 

Spojení do Luže je pouze autobusové.  

Nejlepší spojení autobusem je z Chrudimi nebo z Vysokého 

Mýta.  

Nejbližší železniční stanice je Uhersko, rychlíková stanice 

Pardubice nebo Choceň na trati Praha – Česká Třebová.  

Další možnosti jsou Chrudim, Chrast u Chrudimi nebo Skuteč 

na trati Pardubice – Havlíčkův Brod.  

mailto:infocentrum@hamzova-lecebna.cz


Autem z Prahy směr Pardubice dále Chrudim, z Brna směr 

Svitavy, dále Vysoké Mýto, Luže. 

Co děláme: 

 

Hamzova léčebna je rehabilitační ústav.  

Zajišťuje léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí 

s pohybovým postižením z neurologické, ortopedické nebo 

poúrazové příčiny (i poškození míchy).  

Dospělým pacientů nabízíme také intenzivní rehabilitaci  

- tzv. „kranioprogram“, pro děti také intenzivní léčbu dětské 

mozkové obrny.  

Máme zavedenu robotickou rehabilitaci. 

Samostatný program je Ošetřovatelská péče s rozšířeným 

aktivizačním programem.  

Zajišťujeme Ortopedicko-protetické služby.  

Školní docházka pro léčené děti je přímo v léčebně. 

 

 

Jak k nám na pobyt: 

 překladem z nemocnice 

 z domova – na základě Návrhu na léčebně rehabilitační péči 

vystaveného praktickým lékařem nebo specialistou, pobyt dítěte 

navrhuje dětský praktický lékař 

Návrh schvaluje zdravotní pojišťovna (kromě pobytu na Spinální 

rehabilitační jednotce a ošetřovatelských lůžkách).  

Průvodce pojištěnce do 6 let je možný ze zákona, nad 6 let (včetně 

dospělých) pouze se schválením zdravotní pojišťovny.  

 

 

Co si vzít s sebou:  

 osobní doklady, 

   léky alespoň na první tři dny, 

   hygienické potřeby, 

   domácí i venkovní oblečení a obuv.  

 

 



 

 

 

Doba léčby závisí na závažnosti a charakteru obtíží pacienta 

a na postupu léčby. 

Pavilóny léčebny jsou umístěny ve velkém nádherném parku.  

Všechny přístupy jsou bezbariérové.  

Pro těžce hendikepované pacienty zajišťujeme po předchozí dohodě 

parkování.  

 

Další možnosti komunikace:  

 

 

 

 

 

 

 

Online tlumočení do                        Hovor s přepisem řeči 

znakového jazyka                            

 

 

 

HISTORIE LÉČEBNY 

 

 

ARBORETUM 

https://www.hamzova-lecebna.cz/cz/m/historie-lecebny/
https://www.hamzova-lecebna.cz/cz/m/aktualne-z-arboreta/
https://hamzova-lecebna-logopedie.orbi.textcom.cz/app/
https://hamzova-lecebna-logopedie.orbi.textcom.cz/app/

