
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektrum poskytované péče 
 

 Individuální přístup 

 Kvalifikovaní odborníci 

 Moderní přístrojové vybavení 

 Zlepšení kvality života 

 Přátelské a příjemné prostředí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamzova léčebna – to je moje srdeční záležitost. Nejen,  

že od roku 1999 léčebnu finančně podporuji společně  

s Amforou, ale sám jsem vyzkoušel úžasné ruce místních 

fyzioterapeutek, když mne zlobily nohy a nikde jinde mi 

nebyli schopni pomoci.   

  
V roce 2022 jsem podstoupil výměnu kyčelního kloubu a 

pro rehabilitaci jsem si vybral právě Hamzovu léčebnu. 

Udělal jsem moc dobře, protože dva měsíce po náročné 

operaci jsem stál znovu na jevišti. A právě pobyt v Hamzově 

léčebně byl hlavní klíč k úspěchu. 

  
Myslím, že léčebna nepotřebuje reklamu, protože si jí dělá 

svojí prací sama a velkou.  
 

 

Petr Salava 



 

 

 

 

 

 

Pavilón K  
Kapacita oddělení je 54 lůžek s výtahem do čtvrtého podlaží. Většina léčebných procedur je poskytována 

přímo v přízemí pavilónu. Jídelna pacientů je umístěna cca 100 m od pavilónu. Celá budova prošla celkovou 

opravou včetně stavby druhého výtahu a zateplení s výměnou oken.  

Pavilón V 
Kapacita oddělení je 68 lůžek. Je zde výtah do všech podlaží. Jídelna je přímo v pavilónu. Individuální 

procedury jsou prováděny  většinou přímo v prostorách pavilónu V. V pavilónu je možné poskytovat péči 

pacientům, kteří jsou z velké části soběstační.  

Obě tato pracoviště přijímají pacienty s poruchami hybnosti po operacích pohybového aparátu, zejména 

po TEP kyčelního a kolenního  kloubu, po operaci páteře, stavy po úrazech a vertebrogenními algickými 

syndromy funkčními i organickými. Po lékařském vyšetření je stanoven individuální léčebný plán cíleně 

zaměřený na zlepšení pohybových funkcí, zvýšení rozsahu pohybu v poškozeném segmentu nebo zmírnění 

a odstranění bolestí v pohybovém aparátu. Terapie se zaměřuje na posilování svalů končetin, zlepšení 

chůzového stereotypu a celkové kondice. 

Cílem terapie je nastavení režimového opatření, tak aby tyto návyky přenesl pacient do běžného života. 

Zaměřujeme trénink důležitých pohybových aktivit, tj. správný chůzový stereotyp i s holemi Nordic Walking 

 

Léčba a využívané metody: 

• individuální a skupinová LTV, Nordic Walking  

• respirační fyzioterapie, inhalační léčba, oxygenoterapie 

• vířivé koupele končetin, podvodní masáže, hydrogalvan  

• elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk  

• světloléčba (biolampa, laser), biostimul 

• přístrojové lymfodrenáže, vakuově kompresní terapie 

• parafín 

• suchá masážní vana 

• mechanoterapie (ergometr, motomed, motodlaha) 

• kompresivní terapie  

• masáže klasické  

 

Terapie a služby mimo oddělení:  

• plavání, cvičení v rehabilitačním bazénu v pavilónu M  

• suché uhličité koupele, plynové inj., ergoterapie  v pavilónu F  

• hipoterapie 

• klinický logoped 

Rehabilitace I. K,V 
 



 

• klinický psycholog  

• zdravotně sociální pracovník  

• nutriční terapeut   

• specialista pro hojení ran  

• pastorační služba   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilón A 
Jedná se o nově zrekonstruované pavilón. Kapacita oddělení je 53 lůžek. Pavilón A je propojen bezbariérově 

s pavilónem F krytou spojovací chodbou.  

 

Pavilón I 
Jedná se o nově zrekonstruovaný pavilón. Kapacita oddělení je 30 lůžek, je vybaven rehabilitačním 

oddělením, pacienti pouze dochází na celotělové vířivky a pokud to jejich stav dovoluje i na bazén pavilónu 

M. 

 

Pracoviště se cíleně věnují především pacientům s poruchami hybnosti, komunikace a poruchami 

kognitivních funkcí po cévní mozkové příhodě, po kraniotraumatech. Dále se zde léčí stavy po poranění a 

operacích centrálního a periferního nervového systému s poruchami hybnosti typu chabé obrny, poúrazové 

a poinfekční stavy, postpoliomyelitický syndrom, polyneuroptie s paretickými projevy, kořenové syndromy 

vertebrogenního původu, stavy po zánětlivých onemocněních centrálního nervstva, roztroušená skleróza, 

nervosvalová onemocnění, dětská mozková obrna, Parkinsonova choroba. Nedílnou součástí péče o 

pacienty je rehabilitačně ošetřovatelská péče. Kdy spolupracuje s ošetřovatelským personálem ostatní 
terapeuté při nácviku mobility, chůze, komunikaci nebo polykání. 

 

Rehabilitační péče na těchto pavilónech je cíleně zaměřena na oblast mobility a lokomoce, zlepšení 

řečových funkcí, paměti a pozornosti. Terapie je zaměřena na manuální terapii s odborným terapeutem a 

využití bohatého přístrojového vybavení a robotických přístrojů. Pokud to stav pacienta dovoluje, je 

součástí tréninku rovnováhy i hipoterapie. O pacienty pečuje multidisciplinární tým zdravotníků, kteří ve 

své terapii využívají plasticity mozku a reedukace  poškozených nebo ztracených funkcí. Často se pobytu 

účastní i rodinný příslušník, který je zacvičen pro domácí péči. Nezbytná je konzultace se sociální pracovnicí 

na zajištění sociálních dávek a pomůcek pro kvalitní život nemocného. 

 

Od roku 2021 je zaveden kranioprogram OD 00033 pro pacienty po poškození mozku jeden měsíc po 

propuštění z centra specializované péče. Pacient zařazený do programu musí být schopen přijímat 

komplexní rehabilitační péči v rozsahu 4-8 hodin denně v oborech rehabilitační  a fyzikální medicíny, 

Rehabilitace II. A, I 
 



 

fyzioterapie, ergoterapie, klinické logopedie, klinické psychologie a rehabilitačního ošetřovatelství. Před 

zařazením do programu se provádí testování pacientů a dále se testování provádí každé 3 týdny. Na základě 

testování se vybere v každé odbornosti oblast deficitů, na kterou se daný specialista zaměří a během pobytu 

ji posiluje. Péče je zaměřena na zlepšení motoriky, komunikace, psychiky, soběstačnosti a samostatnosti, 

jemné motoriky. 

 

Cílem péče je zlepšit celkový stav pacienta, jeho jemnou motoriku, soběstačnost a samostatnost. Navrátit 

dovednosti a schopnosti natolik, aby se mohl vrátit do domácího prostředí, ke svým koníčkům nebo i ke 
svému zaměstnání. 

 

Léčba a využívané metody:  

• individuální a skupinová LTV, Nordic Walking 

• respirační fyzioterapie, inhalační léčba, oxygenoterapie 

• plavání, cvičení v rehabilitačním bazénu, vířivé koupele končetin  

• parafín, elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk,   

• mechanoterapie (chodítka, chodník, motomed) 

• BIO NESS – speciální elektrostimulace 

• LITE GATE – chodítko se závěsným zařízením a chodníkem  

• Redcord  

• EEG biofeedback v pavilónu F 

• stabilografická plošina, repetitivní magnetická stimulace - 

Biocon –v pavilónu F 

• Armeo – robotická ruka, Erigo – dynamický vertikalizační stůl – 
v pavilónu F  

• individuální nebo skupinová ergoterapie  

• Hipoterapie  

  

Speciální léčba a služby:  

• klinický logoped  

• klinický psycholog  

• zdravotně sociální pracovník  

• nutriční terapeut  

• specialista pro hojení ran  

• bazální stimulace – pracoviště je držitelem cer0fikátu a pracuje s pacienty konceptem bazální 

stimulace  

• kinestetická mobilizace  

• kompresivní terapie  

• suché uhličité koupele, plynové inj. v pavilónu F 

• pastorační služba 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pavilón C – LOOP – lůžkové oddělení ošetřovatelské péče 

Kapacita oddělení je 85 lůžek pro komplexní ošetřovatelskou péči s rozšířeným aktivizačním a podpůrným 

programem.  

V oddělení ošetřovatelské péče s aktivizací se léčí pacienti s chronickým onemocněním, či po prodělání 

akutního stádia onemocnění, u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu. Dlouhodobá 

hospitalizace je obecně určena chronicky nemocným vyžadujícím jak základní léčbu, tak 24hodinovou péči 

a jsou ve stabilizovaném stavu s výhledově dobrou prognózou. 

Pacientům poskytujeme odbornou rehabilitačně ošetřovatelskou péči. Důsledně respektujeme zvláštnosti, 

specifika i nároky typické pro geriatrického pacienta. Tomu jsou přizpůsobena režimová opatření na 

oddělení, účelné plánování vyšetřovacích postupů a určování racionálních terapeutických cílů, včetně 

vhodné léčby. 

Personálně a technicky je kladen důraz na poskytování a zlepšování pohybových funkcí seniora. Na těchto 

aktivitách se podílí celý multidisciplinární tým – lékař, všeobecná sestra, zdravotnický asistent, 

ošetřovatelka, sanitář, fyzioterapeut, ergoterapuet, zdravotně sociální pracovník a nutriční terapeut, 

klinický logoped, psycholog. Celkově tato péče přesahuje rozsahem možnosti domácí zdravotní péče.  

 

Cílem léčebného pobytu je umožnit pacientům udržet si maximální 

možnou kvalitu života s co nejvyšším možným stupněm 

nezávislosti. Pacient má opět dosáhnout osobního uspokojení, mít 

pocit lidské důstojnosti a zájem účastnit se na životě společnosti. 

Ve většině případů jde o pacienty, kteří jsou v důsledku 

dlouhodobého těžkého onemocnění závislí na pomoci a na péči v 

základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, 

pohyb po místnosti a hygiena. Péče je poskytována společně se 

základními zdravotními ošetřovatelskými službami, zaměřenými na 

ošetřování ran, sledování bolesti, podávání léků a další. V HL je ale 

významně rozšířena právě část léčebně rehabilitační péče, včetně 

rehabilitačního ošetřování.   

  

 

Rehabilitační, aktivizační a podpůrné programy lůžkového 

oddělení ošetřovatelské péče (LOOP):  

Programy probíhající dle předem stanoveného postupu (tzv. 

plánu aktivizace): 

• individuální terapie –rehabilitační ošetřování  

• skupinové kondiční cvičení  

• elektroléčba, motodlaha, motomed, biolampa, magnetoterapie  

• aktivizační skupiny, ergoterapie 

• bazální stimulace – pracoviště je držitelem certifikátu a pracuje s pacienty konceptem bazální 

stimulace  

Rehabilitace III. C 
 



 

• oxygenoterapie, inhalační léčba, haloterapie 

 

Speciální léčba a služby:  

• klinický logoped  

• klinický psycholog  

• zdravotně sociální pracovník  

• nutriční terapeut  

• specialista pro hojení ran  

• kinestetická mobilizace  

• kompresivní terapie  

• pastorační služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilón G 
Kapacita oddělení je 82 lůžek rozdělených do dvou oddělení. Pokoje jsou převážně dvoulůžkové a třílůžkové 

s vlastním sociálním zařízením. Nachází se zde samostatné oddělení rehabilitace včetně vodoléčby a 

bazénu. 

Pracoviště se cíleně věnuje pacientům s nemocemi pohybového ústrojí, jako jsou stavy po úrazech, 

operacích pohybového systému, zejména po operacích páteře a nosných kloubů, po provedené kloubní 

náhradě, koxartróze, gonartróze, artróze ostatních kloubů, revmatoidní artitis, Bechtěrevově chorobě, 

ostatních artritidách, difúzním onemocnění pojiva s kloubními projevy (sklerodermie, lupus 

erythematodes), artropatie provázející onemocnění endokrinní, neurologická a krevní, bolestivé syndromy 

šlach, úponů, svalů, skoliózy, vertebrogenní algický syndrom, postižení kloubů při metabolických 

onemocněních. Po přijetí je lékařem nastaven individuální plán léčebné péče se zaměřením na zlepšení 

celkové kondice a posílení pohybových funkcí, lokomoci. 

Cíleně se využívá speciálních přístrojů a vodoléčebného bazénu pro nadlehčení pacienta, kdy pohybový 

aparát může efektivně a bez zatížení pracovat, zejména při nácviku střídavého pohybu dolních končetin 

jako přípravu na chůzi.  

Dalším cílem je také nácvik soběstačnosti při běžných denních činnostech nebo samostatnosti při používání 

mechanického invalidního vozíku. Po propuštění jsou pacienti vybavení kompenzačními pomůckami pro 

chůzi nebo jiný druh lokomoce. 

 

Léčba a využité metody:  

• individuální a skupinová LTV, Nordic walking  

Rehabilitace IV. G, D, SRJ 
 



 

• respirační fyzioterapie a inhalační léčba, oxygenoterapie 

• plavání, cvičení v rehabilitačním bazénu, vířivé a perličkové 

koupele celkové, HK, DK  

• elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk,  

• přístrojová lymfodrenáž, vakuově kompresní terapie 

• Redcord 

• BIO NESS – speciální elektrostimulace  

• LITE GATE – chodítko se závěsným zařízením a chodníkem  

• POSTUROMED  

• KINECT  

• Mechanoterapie ( motomed, motodlaha), stabilografická plošina  

• posilovna  

• masáže klasické 

• hipoterapie  

  

Speciální léčba a služby:  

• klinický logoped  

• klinický psycholog  

• zdravotně sociální pracovník  

• nutriční terapeut  

• specialista pro hojení ran  

• individuální ergoterapie, skupinová ergoterapie 

• plynové inj., suché uhličité koupele v pav. F 

• bazální stimulace – pracoviště je držitelem cer0fikátu a pracuje s pacienty konceptem bazální 

stimulace  

• kinestetická mobilizace  

• kompresivní terapie  

• pastorační služba 

 

V tomto pavilónu je umístěná ekumenická kaple, kterou využívají pacienti celé léčebny.  

 

Pavilón SRJ – Spinální rehabilitační jednotka 

Kapacita oddělení je 24 lůžek. Je jen málo nemocí či poranění, které tak významně a dlouhodobě ovlivňují 

život člověka, jako je poranění míchy se všemi svými důsledky. Naší snahou je, aby pacienti co nejvíce 

vnímali tuto osudovou zkoušku jako nový začátek. Začátek něčeho jiného, novou šanci, kdy mohou najít 

jiné dimenze a smysl života, mohou být prospěšní svému okolí i společnosti a mohou být v životě šťastni. 

My se snažíme jim k tomu připravit podmínky. Kapacita tohoto oddělení je 24 lůžek. 

Jde o samostatné pracoviště v pavilónu G, které přijímá adolescenty a dospělé pacienty po úrazech, 

operacích i zánětlivých onemocnění s postižením míchy v následné fázi léčby, nejčastěji formou překladu  

z traumatologických center a dalších akutních oddělení nemocnic. 

Cílem dlouhodobého pobytu je pacienta co nejefektivněji připravit na realitu v běžném životě se všemi 

důsledky omezeného pohybu a bariér při pohybu na mechanickém invalidním vozíku. Pacienti mají 

možnost se během pobytu seznámit i s možností získání řidičského oprávnění a získání automobilu na 

ruční řízení. Řízení automobilu si mohou vyzkoušet v tělocvičně na trenažéru, stejně tak zájemci o 

sportovní využití si mohou vyzkoušet hand bike. Zdokonalení mobility a posílení trupového posilují 

pacienti svalstvo na koňském hřbetu, který dává trojrozměrné impulsy. Pacienti si vyzkouší kompenzační 



 

pomůcky denní potřeby, seznámí se spotřebami nutnými pro úpravu bytu (koupelna, kuchyně, bariéry 

v podobě schodiště). Zdravotně sociální pracovnice jim předává informace o získání sociálních dávek a 

možností zdravotní péče v místě bydliště. Po celou dobu pobytu je důležité pacientům poskytovat 

informace z reálného života  v duchu hesla:“ Nemůžeš? Přidej!“. Život na invalidním vozíku nekončí! 

  

Léčba a využité metody:  

• individuální a skupinová LTV  

• respirační fyzioterapie a inhalační léčba, oxygenoterapie 

• plavání a cvičení v rehabilitačním bazénu, vířivé a perličkové koupele celkové, HK, DK  

• elektroléčba, magnetoterapie, přístrojová lymforenáž  

• Redcord  

• Mechanoterapie, motodlaha, motomed 

• GLOREHA – robotická ruka  

• ERIGO – dynamický vertikalizační stůl  

• BIO NESS – speciální elektrostimulace  

• stabilografická plošina  

• individuální ergoterapie, skupinová ergoterapie – sportovní 

aktivity  

• hipoterapie  

• posilovna  

• trenažér ručního řízení 

• trenažér hand bike 

• klasické masáže 

  

Speciální léčba a služby:  

• klinický psycholog  

• klinický logoped  

• zdravotně sociální pracovník  

• nutriční terapeut  

• specialista pro hojení ran  

• urologická péče  

• bazální stimulace – pracoviště je držitelem certifikátu a pracuje s pacienty konceptem bazální 

stimulace  

• kinestetická mobilizace  

• kompresivní terapie  

• pastorační služba 

 

 

Pavilón D  
Kapacita oddělení je 28 lůžek. Pavilón D je propojený bezbariérově s pavilónem G. Pokoje jsou dvoulůžkové 

s vlastním sociálním zařízením, bezbariérové. Rehabilitační péče je částečně zajištěna přímo v pavilónu D, 

na vodoléčebné  procedury pacienti dochází do pavilonu G.  

Přijímají se dospělí pacienti především s nemocemi pohybového aparátu, poúrazové stavy, po operacích 

pohybového systému, zejména po operacích páteře a nosných kloubů, po provedené kloubní náhradě, nyní 

přibývá pacientů po amputacích končetin i k přípravě protézování na protetickém oddělení, dále spinální 

pacienti převážně s paraplegií na  opakované pobyty. 



 

Cílem péče je celkové posílení kondice, posílení svalstva a nezbytný nácvik chůze na protéze u 

amputovaných pacientů. Tento nácvik je energeticky vysoce náročný, představuje vysokou 

zainteresovanost a motivaci pacienta k další chůzi. Pokud se jedná o starší generaci pacientů je nutné 

je vybavit dalšími kompenzačními pomůckami pro domácí prostředí, mechanický invalidní vozík nebo 

různé typy chodítek. 

 

Léčba a využívané metody: 

• individuální a skupinové LTV 

• respirační fyzioterapie a inhalační léčba, oxygenoterapie  

• plavání a cvičení v rehabilitačním bazénu, vířivé a perličkové 

koupele celkové, HK,DK  

• elektroléčba, magnetoterapie, přístrojová lymfodrenáž  

• mechanoterapie (motomed, motodlaha, chodník) 

• Redcord 

• KINECT  

• POSTUROMED  

• GLOREHA-robotická ruka 

• BIO NESS-speciální elektrostimulace, stabilografická plošina 

• individuální ergoterapie, skupinová ergoterapie – sportovní 

aktivity  

• posilovna  

• hipoterapie  

  

Speciální léčba a služby:  

• klinický logoped  

• klinický psycholog  

• zdravotně sociální pracovník  

• nutriční terapeut  

• specialista pro hojení ran  

• bazální stimulace – pracoviště je držitelem certifikátu a pracuje s pacienty konceptem bazální 

stimulace  

• kinestetická mobilizace  

• kompresivní terapie  

• plynové inj., suché uhličité koupele v pav. F 

• hipoterapie 

• pastorační služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pavilón E 
Kapacita oddělení je  33 lůžek. Samostatné pobyty, nebo i s průvodce 

pojištěnce, dětí od kojeneckého věku až do mladšího dospělého věku. 

Doba pobytu probíhá dle indikace a ordinace lékaře. Pavilón E je nově 

zrekonstruován. 

 

Pavilón M 
Kapacita oddělení je 48 lůžek. V pavilónu M se léčí děti zejména 

předškolního věku s průvodcem pojištěnce. Pobyt dítěte s průvodcem 

pojistěnce (rooming-in) je možný od kojeneckého věku. 

Pobyt průvodce pojištence do 6  let věku je dle zákona č. 369/2011 Sb. hrazen zdravotní pojišťovnou, u 

dítěte staršího 6 let je hrazen jen se souhlasem revizního lékaře. Doba pobytu probíhá dle indikace a 

ordinace lékaře. 

Léčba širokého spektra pohybových poruch je zaměřena na prevenci zhoršování stavu pohybového 

aparátu a nastavení režimového opatření pro domácí terapii a to zejména u skolios a Morbus Perthes.  

Rehabilitace je zaměřena na široké spektrum poruch jak motorických tak i senzorických a to zejména u 

dětí s neurologickým deficitem. Senzitivní část nervového systému je nutné trénovat a posilovat např. 

v místnosti snoozelen, kde se rozvíjí a obnovují zrakové, sluchové taktilní poruchy, stejně tak i poruchy 

vnímání vlastního tělesného schématu nebo pohybu a orientaci v prostoru. Péče je zaměřena vždy 

individuálně dle potřeb dětského pacienta s využitím moderních technik a metod. Cílem u neurologicky 

nemocných je dosáhnout co nejvyššího stupně vnímání, mobility, komunikace a závislosti na druhé osobě. 

Součástí je i vzdělávání v době pobytu a příprava třeba i na povolání a zařazení do reality každodenního 

života. 

Předškolní a školní výuka tvoří pevnou součást léčebného plánu a je zajištěna odbornými pedagogy dle 

osnov MŠ, ZŠ, speciální nebo praktické školy, vždy vychází z potřeb dítěte. Činnost mateřské školky i družiny 

je zajištěna přímo v pavilónu M, je zde zajištěna možnost umístění dítěte bez zdravotní indikace.  

Pro studenty středních škol:  

• možnost výuky AJ, NJ 

• samostudium (materiály k výuce lze zasílat přes PC) 

• možnost bezdrátového internetového připojení pomocí WIFI zdarma, lze využívat i vlastní 

notebooky. 

 

Od roku 2021 jsou v HL hospitalizování dětští pacienti do Komplexního intenzivního léčebného programu, 

který je určen pro děti s DMO do 10 let věku. Zdravotní pojišťovnou jsou schváleny dva pobyty, kdy druhý 

Rehabilitace V. E, M 
 



 

následuje do  půl roku po prvním pobytu. Součástí je rozsáhlé testování dětského pacienta při prvním a 

poté na konci druhého pobytu. Cílem je u dětí s dětskou mozkovou obrnou dosáhnout co nejvyšší možné 

motorické dovednosti, kterou lze nejvíce ovlivnit právě do 10. let věku dítěte. 

 

Indikace pro přijetí dětí:  

• Neurologické: vrozená či získaná onemocnění mozku, míchy, svalů, periferních nervů s následkem 

motorických poruch, např. DMO, poúrazové stavy, pooperační, postinfekční stavy, nervosvalová 

onemocnění, polyneuropatie, mononeuropatie, parézy, plegie, stav po apalickém syndromu, 

genetické syndromy nebo degenerativní onemocnění  

s následkem poruchy hybnosti 

• Ortopedické: vrozené a získané vady pohybového aparátu, poruchy svalové koordinace, stavy před 

a po ortopedických operacích, stavy po úrazech, vadné držení těla se zhoršováním nálezu při růstu 

dětí, skoliózy, kyfoskoliózy, bolestivé stavy hybného aparátu, poruchy chůze, Morbus Perthes 

• Jiné: obezita, opakované katary dýchacích cest, stavy vyžadující aktivizaci dítěte po těžkých 

operacích všech typů, stavy po popáleninách 

 

Léčba a využívané metody: 

• individuální a skupinová LTV, Nordig Walking u starších dětí 

• Respirační fyzioterapie a inhalační léčba, oxygenoterapie 

• plavání, cvičení v rehabilitačním bazénu v pavilónu M 

• parafín, fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, 

světloléčba), přístrojová lymfodrenáž 

• funkční elektrická stimulace dolních končetin 

• mechanoterapie, motomed 

• EEG biofeedback v pavilónu F 

• stabilografická plošina, repetitivní magnetická stimulace 

v pavilónu F 

• Armeo – robotická ruka Erigo – dynamický vertikalizační stůl 

v pavilónu F 

• Prodrobot- robotický trenažér chůze v pavilonu M 

• Redcord  

• individuální nebo skupinová ergoterapie 

• Snoozelen v pavilónu E 

• KODYVERT – Košumberská dynamická vertikalizace v pavilónu. 

M 

• Hipoterapie – od 15 let, u mladších dětí je nutný doprovod zákonného zástupce  

  

Speciální léčba a služby:  

• klinický logoped  

• klinický psycholog  

• zdravotně sociální pracovník, 

• nutriční terapeut  

• bazální stimulace – pracoviště je držitelem certifikátu a pracuje s pacienty konceptem bazální 

stimulace  

  

Dále nabízíme:  

• možnost přijetí dítěte bez zdravotní indikace (za úhradu dle platného ceníku HL) spolu s 

pacientem a jeho průvodcem  

• přikoupení dalších procedur dle vlastního výběru  



 

• během pobytu je možnost vystřídání průvodce pojištěnce   

 

 

 

 

Pracoviště je držitelem certifikátu ISO 9001:2015. 

 

Služby ortopedické protetiky: 

Vyrábíme zejména individuální pomůcky.  

1.  Jsme výrobci zakázkových /individuálních / zdravotnických 

prostředků 

2. Provozujeme prodejnu a výdejnu zdravotnických prostředků 

3. Zajišťujeme opravy a úpravy zakázkových zdravotnických prostředků 

a standardní obuvi 

 
Sortiment zakázkových zdravotnických prostředků:  

 Trupové ortézy 

 Protézy dolních a horních končetin 

 Dlahy z pevných materiálů  a měkké bandáže pro horní a dolní 
končetiny  

 Kolenní ortézy  

 Kombinované bederní pásy 

 Ortopedické vložky 

 Vertikalizační stojany 

 Stabilizační ortézy pro sed 

 

Pracoviště Ortopedické protetiky zajišťuje výrobu zakázkových /individuálních/  zdravotnických prostředků 

a vyšetření odborným lékařem dětským i dospělým pacientům.   

Odborný lékař vypíše pacientovi poukaz na výrobu individuální pomůcky. Tyto pomůcky vyrábíme přímo v 

technické části protetiky. Součástí výroby ortopedických vložek je i diagnostika nohy, kterou provádí 

odborný zaměstnanec.  Amputovaným pacientům je možné zajistit překlad z akutního lůžka na lůžko v HL. 

Během hospitalizace se o amputované pacienty stará tým odborníků v tomto složení: lékař, zdravotní 

sestra, fyzioterapeut, ortotik – protetik a ergoterapeut. Každá protéza se vyrábí individuálně s ohledem na 

pahýl, na fyzický stav a na stupeň aktivity pacienta. První protéza má za úkol základní zvládnutí chůze a 

uvyknutí na život s protézou. Protézy se vyrábějí individuálně tak, aby co nejlépe splynuly a aby s nimi byl 

jejich uživatel schopen pohodlné, bezpečné a přitom fyziologicky správné chůze.  Vyrobit protézu je 

poměrně složitý technologický proces, a proto je třeba určité trpělivosti.  Snažíme se, aby pacienti byli při 

propuštění co nejvíce samostatní a soběstační a zvládali činnosti, které ve svém životě budou nejvíce 

využívat. 

Máme mnohaleté zkušenosti se stavbou trupových ortéz ( Cheneau, reklinační, podpůrné korsety, TLSO, 

Jewet).  Dětským i dospělým pacientům vyrábíme končetinové ortézy s pevným konstrukčním základem. 

Tyto ortézy jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů.  Při hospitalizaci může být proveden zácvik 

v používání protetické pomůcky. 

Ortopedická protetika 
 



 

Ortopedická protetika dále nabízí výrobu podsedáků, které jsou určeny zejména pacientům po operaci 

kyčelního a kolenního kloubu, stehenních amputací a po operaci páteře. Neurologickým pacientům 

pomáhají v rámci sebeobsluhy k snadnějšímu vstávání ze židle. Podporujeme Asociaci protetických 

pacientů.  

 

 

 

 

Objednat se k vyšetření, nebo změnit termín kontroly do ambulance 

ortopedické protetiky můžete telefonicky  v pondělí - pátek v době od 13:00 

do 14:00 hodin na čísle 469 648 801 nebo 469 648 504. 

PROVOZNÍ DOBA: denně v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.  

 

 

 

 

Prodáváme:  

Rehabilitační pomůcky:  

overbally, gymbally, míčky různých průměrů k provádění měkkých technik, masážní ježky, 

stabilizační podložky, kostrčové dynamické polštáře.  

Zdravotnické ponožky s nano-stříbrem a Aloe Vera, speciální nabídka zdravotnických ponožek 

pro diabetiky.  Kompresní ponožky od firmy MAXIS.  

Podsedáky  pro pacienty po operacích kyčelních a kolenních kloubů, dále antidekubitní 

podsedáky do invalidních vozíků.                                                                            

Pomůcky pro ošetřování nohou: symetrické a korekční podpatěnky, ortopedické vložky pro diabetiky 

s nano-stříbrem, meziprstní korektory a korektory na vbočené a kladívkové prsty.  

 
Dále zajišťujeme výdej kompenzačních zdravotnických prostředků  -  berlí, holí, chodítek, toaletních 
nástavců a sériových pomůcek na základě předloženého poukazu na ortopedickou pomůcku nebo za přímou 
platbu. Služby poskytujeme pojištěncům všech zdravotních pojišťoven. 


