
Na podzim roku 2013 vymysleli 
studenti SPŠE v Pardubicích jak po-
moci postiženým dětem. Napadlo 
je, že mohou udělat z rehabilitace 
zábavnou hru pro malé pacienty. 
Sestavili a naprogramovali proto-
typ zařízení a na začátku roku 2014 
oslovili Hamzovu léčebnu. 
Spolupráce se rozběhla, a k dnešní-
mu dni se můžeme pochlubit klinic-
kou studií, která prokázala, že zaří-
zení opravdu pomáhá. V Hamzově 
léčebně jsou již tři pracoviště pro 
dospělé a děti a studenti stále řeší 
další vylepšení a nové pomůcky . 
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Hamzovy léčebny 

Rehabilitace hrou 

Všichni víme, že děti si rády hrají, proto se snažíme jim cvičení zpestřit 
technickými novinkami, které pro naše pacienty na míru realizuje 
pardubická SPŠE. Jednou z nich je cvičení s programovatelným robotkem 

dítěte ke cvičení, kontrola provádě-
ných cviků. Zpětná vazba pro paci-
enta a lékaře pomocí zápisu ze cvi-
čení. 
Cílem projektu obecně bylo vytvo-

řit robotický doplněk ke stávající-
mu rehabilitačnímu programu, kte-
rý umožní ovládat veškeré Lego 
hračky opatřené infra červeným 
ovládáním.  
Jedná se o nahrazení standardního 
Lego ovladače vlastním prototypo-
vým zařízením, které tak umožnilo 
řídit jednotlivé motory pomocí po-
čítačového softwaru. 
Praktický přínos: Děti, které cvičí 
spolu s naprogramovanými prvky 
získávají další motivační prvek. Díky 
spojení našeho softwaru s námi 
vytvořeným ovladačem je možné 
například ovládat rychlost pohybu 
Lego vláčku pomocí pohybu horní 
končetiny. 
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Zapojte se do ankety o nejoriginálnější jméno  

. 

 

Svůj tip zapište na tipovací lístek, který najdete na panelu 
ve foyer FAB, při vstupu do pavilónu F. 
 
Své tipy můžete posílat také prostřednictvím webového 
formuláře, umístěného na úvodní straně  
www.hamzova-lecebna.cz 
 
Anketa bude ukončena 31. května 2017,  
vyhlášení výsledků se uskuteční 
 dne 1. června 2017 při příležitosti Dne dětí 

 

Těšíme se na vaše nápady. 

Komise pro řešení nežádoucích událostí v HL několik měsíců řeší problém 
s parkováním při vjezdu do areálu léčebny. Pokud na tomto místě stojí vozidla celý 
den, stává se výjezd z léčebny nebezpečným místem, kde přes parkující vozidla 
není vidět přijíždějící vozidla z ulice Na Výsluní. Několikrát zde došlo ke kolizním 
situacím. Toto parkoviště je určeno pro pacienty HL k vyřízení jejich dotazů 
v Infocentru při příjezdu do léčebny. Při výjezdu z léčebny je zakázáno na toto 
parkoviště zajíždět. Prosím zaměstnance, aby respektovali dopravní značení 
a dodržovali zákaz parkování na tomto místě. 

Jaroslava Zavoralová, náměstek pro ošetřovatelství a manažer kvality 

Sdělení manažera kvality 
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Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Informoval o přidělení dotace 600 000 Kč z MZ pro nový bezbariérový vstup na terasu pavilonu D ze 

spojovací chodby. 
 Informoval o jednání s Policií ČR. Požádal N HTS o řešení inovace kamerového systému s ohledem na 

bezpečnost v HL.  
 Požádal o revizi podzemek. N HTS – je to v plánu nyní při dubnových prověrkách.  
 Upozorňuje na nutnost používat ve všech textech oficiální název ortopedické protetiky, tj. OPT HL, případně 

vypsat.  
 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

 Při odstávce myčky v době rekonstrukce (cca 14 dnů) bude nutno umývat gastro nádoby na oddělení.  
 Změna termínu Dne ošetřovatelství na 22. 5. 2017. 
 Ve dnech 29. a 30. 3. 2017 proběhlo plánované školení systému v pravidlech správného úklidu a zásady 

osobní hygieny  
 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Lékaři na semináři byli seznámeni se změnou ve vystavování poukazů na zdravotnické prostředky - 
ortopedické pomůcky a recepty, kde je vyžadováno schválení revizním lékařem pro pojištěnce VZP, vydáno 
ještě Sdělení. 

 Zpracovala a vydala sdělení ohledně zápůjčky zdravotnických prostředků. 
 
V PRÁV Mgr. Markéta Mračnová 

 Informace o otevírací době Centra historie – pondělí a čtvrtek 15.00 – 17.00 h.  
 3. dubna byla zahájena výměna střechy na budově ředitelství.  

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

 Informovala o ukončení studentské soutěže SPŠE “Pojďme si pomáhat”.  
 Informovala o své účasti na regionálním setkání UNIFY v Hradci Králové dne 20. 3. od 13.30. 
 Informovala o projektu Snoezelen pro pavilón E.  

 
IA Bc. Dagmar Voralová 

 Připomenuto vydání směrnice S 15 006 – Postup při pořízení majetku a zajištění údržby a služeb v HL. 

 
N PER/PaM Ing. Bohuslava Tefrová 

 RŘ souhlasí s návrhem postupu při zajištění brigád na období červenec – srpen 2017. 
 Výběrové řízení na asistentku ředitele – k datu 31. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí, vlastní pohovory 

se uskuteční v průběhu dubna. 
 
N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 

 Dotaz na peníze darované Lions Clubem. N RHB – komponenty jsou nakoupeny, SPŠE Pardubice vyvíjí 
„virtuální koberec“. Mělo by být hotovo cca do půl roku. 

 
N HTS Ing. Jiří Půža  

 Obdrželi jsme souhlasné vyjádření k žádosti o vrt. 
 Stavba pavilonu E zdárně pokračuje. 
 Informoval o převzetí bytu Karalovými a dokončení rekonstrukce bytu v čp. 166, přiděleného MUDr. 

Vojtkovi. 
 Byla provedena revize signalizačních prvků ve spalovně odpadů. 
 Dne 30.3.2017 byla provedena instalace zabezpečovacího zařízení v Centru historie. 

 
             Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. HL č. 5 a 6/2017/RŘ konaných dne 20. 3. a 3. 4. 2017  



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 20. 4. 2017 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v březnu: 
 

Marková Jana   kuchař OVS 
 

Ukončení pracovního poměru v březnu: 
 

Truncová Daniela   uklizeč pavilónu V 
Horníčková Iveta   uklizeč pavilónu D 
Pochopová Jana, Mgr.  fyzioterapeut pavilónu K 
Zelenková Lenka   účetní OPT 
Hajzochová Anna   kuchař OVS 
 

Nástupy do pracovního poměru v dubnu: 
 
Břízová Hana, DiS.  sestra pavilónu C 
Frenclová Jana   sestra pavilónu C 
Štěpánková Daniela  uklizeč pavilónu V 
Hvězda Michal   řidič PRO 
 
V průběhu měsíců března a dubna nastoupili na odbornou stáž v HL 4 
studenti logopedie a 1 studentka u zdravotně sociálních pracovnic. 
 
V dubnu 2017 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
25 let  Pilař Jiří  kuchař OVS          
35 let  Rabová Milena personalista, ředitelství 
 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Dne 5. dubna jsme se poprvé zúčastnili 
Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně 
a farmacii v Hradci Králové. Veletrh slouží 
studentům k lepší orientaci na trhu práce 
a je pomocí při rozhodování o jejich 
profesním uplatnění po promoci. Je určen 
zejména studentům vyšších ročníků 
lékařských a farmaceutických fakult. Díky 
kontaktu s potenciálními zaměstnavateli  
získali studenti podrobné informace 

o nabízených pozicích. V rámci veletrhu probíhaly přednášky jednotlivých 
zdravotnických subjektů, vystoupili představitelé ČLK, MZ ČR, ale také lékaři 
se zkušenostmi z českého i zahraničního zdravotnictví. V dopoledním bloku 
přednášek představila MUDr. Alena Klapalová a Ing. Bohuslava Tefrová 
Hamzovu léčebnu a možnosti profesního růstu lékařů pracujících v HL. Velmi 
cenná byla osobní setkání a rozhovory se studenty u našeho stánku. 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně v Hradci Králové 


