
III. reakreditační šetření v Hamzově léčebně 
 

 

Vážení spolupracovníci, 

ve  dnech 9. – 10. října t.r. proběhlo v naší léčebně již 3.reakreditační šetření v rámci 
společnosti SAK. Šetření bylo náročné a přineslo řadu poznatků, v čem zlepšit naši 
práci. Na závěr šetření ale předseda auditního týmu p. MUDr. Ivan  Staněk konstato-
val, že jsme obecně vysoce špičkové zařízení, plnící správně a zodpovědně všechny 
své úkoly, zvláště zdůraznil přívětivé chování všech, se kterými komise jednala, čisto-
tu a také vysoký  stupeň přesnosti v naší práci, jak ve zdravotnických zařízeních pří-
mo, tak i v technických provozech. 

8.11.2013 proběhl na protetice 3. recertifikační audit ISO normy 9001.  Auditu se 
zúčastnil ředitel certifikační společnosti NQA Ing. Trčka, který kladně hodnotil přija-
tou firemní strategii. Více informací pro vás připravujeme do příštího vydání Zpravo-
daje HL. 

Za disciplinovanou spolupráci samozřejmě zvlášť musím poděkovat všem, kteří se 
osobně podíleli  na přípravě k akreditaci, ale i na průběhu vlastního šetření. Jménem 
vedení HL  Vám  všem gratuluji a velice děkuji.    

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL 
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Hamzova léčebna neuzavírá svá oddělení přes Vánoce 

Rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, 
že HL neuzavírá i letos svá oddělení 
v době vánoční, tedy bude mít nepřetržitý 
provoz. V této době, budou zde léčeným 
pacientům, dle možností umožněny 
propustky na dny vánočních svátků.  

Po předchozí domluvě budeme přijímat 
pacienty překladem nepřetržitě, tedy 
i před a mezi vánočními svátky!  

Chceme tak umožnit pacientům zahájit, 
co nejrychleji, následnou léčebně rehabi-
litační péči.  

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
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Pardubice – Ceny hejtmana Pardubického kraje za činnost ve prospěch osob se 
zdravotním postižením Duhové křídlo 2013 putovaly dnes v sále Integračního centra 
sociálních aktivit Kosatec ke svým novým majitelkám. Staly se jimi ředitelka Tyflo-
centra Pardubice Dana Stoklasová v kategorii profesionálů a dlouholetá předsedky-
ně Klubu onkologicky nemocných v Pardubicích Alena Nováková v kategorii dobro-
volníků. Ceny jim předali 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní Pavel Šotola. 
Zvláštní cenu za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením získal Michal 
Hašto z Pardubic. 
 „Říká se, že vyspělý stát se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své znevý-
hodněné občany. V tomto směru patříme podle mého názoru mezi skupinu těch nej-
lepších. Jedna věc jsou ale podmínky dané zákony a možnostmi regionálních 
a místních samospráv, a druhá věc je iniciativa lidí, kteří se danou problematikou 
zabývají pracovně, nebo ve svém volném čase. Když vidíte profily všech navržených 
finalistů na Duhové křídlo, zjistíte, že to jsou lidé, kteří dělají vždy ještě něco navíc, 
nad rámec svých povinností. Jsou pro nás velkou inspirací,“ řekl na úvod ceremoniá-
lu Roman Línek. 

Výsledky kategorie dobrovolník: 
Vítězem se stala Alena Nováková, dlouholetá předsedkyně Klubu onkolo-
gicky nemocných v Pardubicích.  
V kategorii dobrovolník uspěl Ondřej Flégr, který vede taneční kroužek pro 
děti s postižením ze školy Svítání. 
Do finále se dostala i Jaroslava Koukalová, dlouholetá funkcionářka organi-
zací lidí se zdravotním postižením. 
Ve finále byl i Milan Pešek, který zastává neplacenou funkci předsedy Par-
dubické krajské rady osob se zdravotním postižením. 
Posledním finalistou se stal Petr Vostřel, který je zaměstnancem 
a zároveň nadšeným dobrovolníkem v Hamzově léčebně v Luži.  

Od 15.října do 4.11.2013 proběhlo šest seminářů praktického nácviku nejčastěji po-
užívaných technik bazální stimulace. Semináře se zúčastnilo 104 zaměstnanců,  kteří 
tento koncept zahrnuli do každodenní péče,  ale i "nováčci" , kteří zatím jen sledo-
vali provádění jednotlivých technik, a příště již budou také aktivně zapojeni, protože 
tyto semináře probíhají každoročně. Těší mě i zájem fyzioterapeutů, logopedů, kteří 
rovněž využívají  bazální stimulace ve své práci. Jsem moc ráda, že tyto techniky stá-
vají běžnou součástí péče o pacienty na odděleních a vedou ke zkvalitnění poskyto-
vané péče jak dospělých, tak dětských pacientů.  
Děkuji všem za aktivní spolupráci.          Marta Končinská, metodik bazální stimulace 

Semináře k výuce  technik bazální stimulace 

Cena hejtmana Pardubického kraje - Duhové křídlo 

www.pardubickykraj.cz 



Hamzova léčebna v Luži – Košumberku nepřetržitě udržuje opuštěné hroby dětských pacien-
tů, lékařů i jiných zaměstnanců  Sanatoria Dra Hamzy, od roku 1909 Zemského ústavu. 
S úctou pečuje také o rodinnou hrobku MUDr. Františka Hamzy, zakladatele dnešní Hamzo-
vy léčebny. V letošním roce poprvé zapálíme spolu s pacienty Hamzovy léčebny a veřejností 
na hrobech dětí, MUDr. Hamzy a zaměstnanců svíčky.  
„Po dohodě vedení Hamzovy léčebny se starostou města Luže, byly na podzim roku 2011 
na náklady Hamzovy léčebny zahájeny rozsáhlejší revitalizační úpravy pietního místa 
v části dětských hrobů z počátku minulého století“, vysvětluje MUDr. Václav Volejník, ředi-
tel rehabilitačního ústavu v Luži. Hřbitov založil MUDr. Hamza v roce 1903 a v první polovině 
minulého století byly v jihozápadní části pohřbívány děti, tehdejší pacienti Zemského ústavu 
pro skrofulosní děti v Luži, které z nějakých důvodů nebyly nebo nemohly být převezeny 
a pohřbeny ve svém rodišti. Dominantním prvkem této části hřbitova je pískovcová Socha 
Ježíše Krista s dítětem od sochaře Josefa Reila, umístěná v přední čtvercové části. 
Dětské hroby jsou umístěny ve dvou čtvercových odděleních, z velké části opuštěné. Někte-
ré z nich jsou již pouze naznačeny navršenou zeminou, bez náhrobních kamenů, případně 
s kameny poškozenými a bez čitelných nápisů. 
„Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o památku související s historickými počátky půso-
bení dnešní Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži, podpořilo vedení Hamzo-
vy léčebny myšlenku úprav a případnou změnu stávajícího pohřebiště tak, aby vzniklo širší 
pojetí tohoto pietního místa“, dodává ředitel rehabilitačního ústavu v Luži, MUDr. Václav 
Volejník CSc.  Celý prostor byl ohraničen nízkým, stálezeleným plotem. Cílem bylo, aby tato 
samostatná část hřbitova dětských pacientů získala odpovídající důstojné prostředí pietního 
místa. Hamzova léčebna též pravidelně pečuje o rodinnou hrobku zakladatele MUDr. Ham-
zy. Byl zde uložen pouze dvouletý syn Božej, který zemřel na záškrt. Samotný pomník hrobky 
je velmi krásné kamenické dílo a je vlastně i jediným pomníkem pana profesa Hamzy, mimo 
areál léčebny.       MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL 

TISKOVÁ ZPRÁVA MZ ČR z 1. 11. 2013 
Ministr zdravotnictví Martin Holcát ustavil k 1. 11. 2013 v rámci úřadu Ministerstva 
zdravotnictví ČR obnovení funkce Hlavní sestry pro ČR. Do funkce je od tohoto data 
jmenována Mgr. Alena Šmídová, která na ministerstvu dosud vedla oddělení ošetřova-
telství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací. Hlavní sestra pro ČR by 
měla zastupovat zájmy zdravotních sester, jejichž počet v Česku přesahuje 100 tisíc. 
„Považuji za podstatné, aby tato funkce byla jasně definována a formalizována, aby 
měly zdravotní sestry svého zástupce v rámci struktury úřadu – představitele, k ně-
muž se mohou v případě potřeby vždy obrátit,“ vysvětlil Martin Holcát, ministr zdra-
votnictví.  

„Vážím si práce sester a myslím si, že si obor ošetřovatelství 
zaslouží, aby mu byla věnována patřičná pozornost i ze stra-
ny ministerstva. Při výkonu tohoto povolání je třeba nejen 
vysoká odborná profesionalita, ale také lidský přístup 
a osobní přesvědčení. Ráda a se vší zodpovědností se budu 
snažit o prosazování těch kroků, které mohou pozici zdravot-
ních sester vylepšit. Máme v našem zdravotnictví výborné 
a šikovné sestry, ale chtěla bych apelovat i na ty kolegy, kteří 
nám svým přístupem k pacientům příliš nepomáhají, aby své 
povolávání vykonávali se vší empatií a pomohli nám v očích 
veřejnosti obraz sester zlepšovat,“ říká Alena Šmídová.  
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Ministr Holcát obnovil funkci Hlavní sestry pro ČR  

Zapálili jsme svíčky a uctili tak památku MUDr. Hamzy a dětí, které 
zemřely na počátku minulého století na TBC 



Ludmila Vopařilová, metodik RHB 
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Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže,  
Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,  

zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 

Ukončení pracovního poměru v říjnu: 

Personální oddělení informuje:  

Svobodová Blanka    fyzioterapeut pav. KIV 
Ludvík Antonín    údržbář TO 
Rabová Jana, Mgr.   sestra pav. KIV 
Machanová Markéta, Mgr.   psycholog pav. F 

Christovová Vlasta   dělník v prádelně /za prac. neschopnost/ 
Lapáčková Renata   krejčí OPT /za prac. neschopnost/ 
Kopecká Miroslava    sanitář pav. G /za prac. neschopnost/ 

Hušáková Barbora, Mgr.  klinický logoped pav. F 
Klenorová Eliška    uklizečka pav. C /za prac. neschopnost/ 

Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí PER a PAM 

 

Nástupy do pracovního poměru v říjnu: 

Nástupy do pracovního poměru v listopadu: 

Prodejní vánoční výstava předmětů, vyrobených v rámci ergoterapie 


