
 

 

Tisková zpráva 

Hamzova léčebna se připojuje k Evropskému dni mozku a doporučuje cílený trénink mozku, který dokáže 
oddálit stárnutí mozku, využijte tedy neuroplasticity i jako zdraví.  
 

Světový den mozku a program modernizace a inovace v HL.  

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé léčí i dospělé pacienty s poškozením mozku z různé příčiny a to zejména stavy 
po cévní mozkové příhodě, po úrazech mozku, pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou a další. Dále 
přijímáme dětské pacienty s neurologickými dg., a to 
zejména s dětskou mozkovou obrnou, se stavy po různém 
poškození mozku (např. po otravě kysličníkem uhelnatým, 
po úrazech, aj.). V roce 2015 přijala HL cca 800 dospělých 
pacientů s těmito diagnózami a více než 500 dětských 
pacientů s diagnózami neurologickými. Vedle tradičních 
léčebných metod, díky kterým je Hamzova léčebna 
vyhledávaná pacienty z celé České republiky (v současné 
době ani nestačí uspokojit všechny zájemce o léčbu), jsou 
průběžně do léčby pacientů zahrnovány inovativní prvky 
a postupy odpovídající 21. století. Jedná se zejména o vyžití 
přístrojů na principu robotické rehabilitace.  

Léčebna již od roku 2011 používá vertikalizační stůl 
s robotickým pohonem-ERIGO. Tento systém podporuje 
a usnadňuje mobilizaci neurologických pacientů v časné fázi 
rehabilitace či pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko. 
Vertikalizační stůl kombinuje roboticky řízenou simulaci 
chůze a cyklické zatěžování chodidel, stimuluje stoj, opěrné 
a krokové fáze chůze. Erigo propojuje současný dynamický 
pohyb nohou a fyziologické zatížení dolních končetin, vše 
v náklonu pacienta do maximální tolerované vzpřímené polohy. Dále využívá speciální zařízení ARMEO, které je určeno 
k obnově pohybových funkcí horní končetiny. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích 
jsme zavedli terapii pomocí zařízení KINECT. Jde o postupy patřící též do skupiny robotické terapie. Formou hry zde dochází 
ke zlepšování funkce horních končetin, koordinaci stoje, ke zlepšení koncentrace a posilování stability dětských pacientů. 
V současné době je tato terapie záváděna do programu léčby dospělých pacientů. 

V HL byla vyvinuta metoda nazvaná KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace), která napomáhá při léčbě dětských 
pacientů s poruchou vzpřimovacích a opěrných funkcí trupu a končetin a k časnému řízenému postavování dosud ležících 
dětí, osvědčila se zejména u dětských pacientů s dětskou mozkovou obrnou. 
Využití těchto robotických systémů potvrzuje tělesný jev, že neuroplasticita mozku přetrvává nehledě na druh onemocnění 
pacienta a že opakovanými intenzivními cílenými pohyby se vytváří nová spojení. Mozek jako jeden z nejsložitějších orgánů 
lidského těla, se skládá z mnoha specializovaných oblastí, které nejen dokážou společně pracovat, ale také přeorganizovat 
své schopnosti a proto se snažíme využít právě této neuroplasticity. Druhým podnětem je pro pacienta motivace, což vede 
k většímu snažení pacienta a tak k vyšší účinnosti terapie. 
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Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
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