
 

 

Tisková zpráva 

V rehabilitaci dětských pacientů využívá Hamzova léčebna v Luži-Košumberku unikátní novou metodu 
KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace), kterou léčebna sama rozvinula. Metoda urychluje 
a zkvalitňuje léčbu dětských pacientů, především díky zajištění časného řízeného postavování dosud 
ležících dětí.  
Tuto metodu zařazujeme u indikovaných pacientů přímo do léčebného plánu. Postup je proto plně 

hrazen z veřejného zdravotního pojištění, bez finanční náročnosti na rodinu dětského pacienta. 

 
KODYVERT – Košumberská dynamická vertikalizace, informace 

V roce 2013 začala HL vyvíjet a užívat vlastní postup pro zajištění vzpřimování a stoje u dětí metodou dynamické 

vertikalizace v závěsu s názvem KODYVERT. Pomocí speciální trupové ortézy a celkového závěsu umožníme dítěti se 

vzpřímit a postavit, když to jinak, přes zajištěnou léčbu, samo nesvede. 

Pomáháme dítěti takto pocítit a poznat polohu těla v prostoru. 

Toto jeho uvědomění se dále procvičuje s cílem zapnout 

potřebné svaly, naučit dítě vlastní stoj a později i chůzi. Aktivitu 

a směr pohybu si dítě určuje samo. Musí se cítit volně a 

bezpečně. Cvičení musí přinášet radost. Zatím, s ohledem na 

použité pomůcky, je metoda aplikována u vybraných dětí 

s váhou jen do 50 kg.  

V současnosti takto léčíme nejvíce dětí po mozkové obrně. Již 

nyní ale pracujeme na přípravě technologie i pro dospělé. 

Významné je již zavedené využití metody při nácviku bezpečné 

chůze. Metoda sama urychluje a zkvalitňuje léčbu. Potřebné 

ortopedicko - protetické prvky vyrábí protetické pracoviště 

v HL. 

Metodu zařazujeme u pacientů do našeho léčebného plánu. 

Postup je proto plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, 

bez finanční náročnosti na rodinu dětského pacienta. V našich postupech se chceme vyhýbat nekritickému 

nadšení, nikdy nemůžeme slibovat nemožné. Ale též musíme stále hledat a zavádět i nové myšlenky. 

 

 

 

 

 



Odborná konference „1. košumberský den“ spolu s představením nové metody KODYVERT se konala dne 10. 

dubna od 10 hodin v Konferenčním sálu Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku. Zúčastnilo se jí sto třicet 

účastníků. Konferenci zahájil krátkým úvodním slovem MUDr. Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny.  

Přítomní nakonec velmi ocenili vysokou kvalitu přednášek a ještě jednou děkují autorům.  

Program konference 

Dopolední blok 1. část 
Předsednictvo: Vacek J., Tošnerová V.  

10:00  Změny postury při chronické bolesti Vacek J. 

10:15 Přínos komplexní diagnostiky v laboratoři chůze při indikaci chirurgické léčby u dětské mozkové obrny, Poul J. 

10:30 Příspěvek vakuově-kompresní terapie k perfúzi dolních končetin u pacientů se závažnými poruchami 

lokomoce Průcha J. 

10:45 Nové možnosti léčby bolestí pohybového aparátu Sedlář R., Šedková Š. 

10:55 Diskuse 

 

Dopolední blok 2. část 
Předsednictvo: Kálal J., Sílová M.  
12:00 Energetická náročnost chůze o protéze u dětí a dospělých Kálal J. 

12:15  Přínos a možnosti počítačově a roboticky asistované rehabilitace Hammer J. 

12:30 Můžeme přispět ke zlepšení péče u pacientů se spinálním postižením? Kojecký Z. 

12:40 Kompenzační pomůcky usnadňující pohyb pacienta Vašíček M. 

12:50 Diskuse 

  

Odpolední blok 1. část 

Předsednictvo: Jandová D., Zounková I.  

14:15 Význam dlouhodobé léčebné rehabilitace a validita hodnocení pohybových projevů Testem MABC-2a CK 

systémem u dětí s diagnózou IUGR Zounková I., Jandová D., Morávek O., Vejvalka J. 

14.30  Dynamická vertikalizace u dětí, část I. Klapalová A., Tauber P., Zlesáková R., Teplá P. 
14:45 Dynamická vertikalizace u dětí, část II., video Teplá P., Zlesáková R. 
15:00 Diskuse 

Odpolední blok 2. část 
16:00 Od Hamzy po současnost Klapalová A., Zavřelová J. 
 

 

 

 Odpoledne 10. 4. v rámci této konference proběhla v rámci společenského setkání i delší diskuze, která 

přesvědčila autorský tým KODYVERTU o významu tohoto postupu. Hamzova léčebna bude i nadále pracovat na 

rozvíjení této metody. Na závěr odpolední diskuze byly krátce připomenuty i nadcházející 65. narozeniny 

ředitele HL dr. V. Volejníka. 

 
Doplňující zdroj informací najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
  

 16:25     
 Kulatý stůl k problematice 
 vertikalizace pacienta 

  

  

 

16:25–17:20   
Dynamická vertikalizace u dětí, část III. 
Praktická ukázka na oddělení pavilónu „M“ --Zlesáková R., Teplá P. 
  

 

http://www.hamzova-lecebna.cz/

