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Hamzovy léčebny 

 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé každý rok organizuje, 
jako výraz poděkování za práci všech z celého nelékařského personálu 
oslavu s názvem: Den ošetřovatelství.  

telný jako před sto lety. 
Akce Dne ošetřovatelství je kaž-
doročně věnována přímo zaměst-
nancům HL jako projev poděko-
vání od vedení léčebny za jejich 
obětavou a náročnou práci při 
péči o pacienty. Poděkování patří 
i sponzorům, kteří akci podpořili. 
 

Jaroslava Zavoralová, 
Náměstek pro ošetřovatelství, 

manažer kvality 

Den ošetřovatelství 2019 

V letošním roce se akce konala 
20. 5. 2019 od 17.00 hodin v Kon-
ferenčním sále léčebny. Organiza-
ci této oslavy zajišťuje náměstky-
ně ošetřovatelské péče HL, ale 
tradičně je i ve spolupráci s Pe-
trem Salavou z agentury Amfora. 
V letošním roce jsme si tak s Am-
forou připomněli i dvacetiletou 
spolupráci. Jako hlavní host vy-
stoupil úžasný pan Josef Laufer 
a S.K.BAND. 
Akce Dne ošetřovatelství se koná 
na počest narození Florence Ni-
ghtingalové (12. 5. 1820). Floren-
ce Nightingalová ovlivnila zdravot-
ní péči 19. a 20. století v celém 
světě. Její odkaz sestrám nového 
milénia je stále platný a aplikova-

Jak všichni sledujeme, vlivem klimatických změn v letošním roce usy-
chá mnoho stromů dokonce i celých lokalit v našem vzácném parku. 
Z tohoto důvodu bylo zadáno posouzení zdravotního stavu stromů na 
pozemcích HL. Hlavní prioritou je bezpečnost všech osob pohybujících 

Stav stromů v Hamzově parku a arboretu 

se na našich pozemcích, ale také 
jak naložit s touto situací a obno-
vit dotčené lokality. Posouzení 
stavu zeleně prováděla firma SAFE 
TREES s.r.o., která stromy zavedla 
i do digitální mapy, včetně popisu 
stromů, fotodokumentace a návr-
hu potřebného odborného zásahu 
na daném stromě. Tuto základní 

část dokončila dne 28. 5. 2019. 
Zpracovaný materiál bude dále 
sloužit k evidenci stromů a vedení 
jejich potřebné údržby v digitální 
podobě. 
Základní data o stromech jsou pří-
stupná i veřejnosti na adrese:  
www.stromypodkontrolou.cz a na 
stránce zadat mapu a dát vyhledat 

pokračování na straně 2 

https://www.stromypodkontrolou.cz/
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Stav stromů v Hamzově parku a arboretu 

Hamzovu léčebnu. Dalším kro-
kem je příprava žádosti o dotaci 
na „Revitalizaci Hamzova parku 
a arboreta“. 
V rámci dotačního titulu by měla 
být řešena náhradní výsadba za 
vykácené stromy a nutná ošetře-
ní u ostatních stromů.  Projekto-
vá dokumentace je připravována 

ve spolupráci s našim garantem 
panem Větvičkou. Žádost by měla 
být podána do konce srpna 2019 
a realizace projektu - pokud dota-
ci získáme od roku 2020. 
V současnosti jsme však museli 
z bezpečnostních důvodů některé 
stromy pokácet a v dalším období 
nás bude čekat další kácení dle 

naléhavosti. Tato situace nás ne-
těší a našim cílem je získat dosta-
tek prostředků z dotací na plno-
hodnotnou obnovu postižených 
lokalit a ošetření ještě zdravých 
stromů. O další situaci v našem 
arboretu Vás budeme průběžně 
informovat. 

Miloš Mlynář, vedoucí PRO 

cích v jeden den, je tedy nabídnout 
širokému spektru veřejnosti přede-

vším informace o prevenci a také 
o tom, jak správně pečovat o své 
zdraví,“ řekl generální ředitel Ne-
mocnice Pardubického kraje To-
máš Gottvald. Hamzova léčebna 
byla pozvána k prezentaci do Par-
dubické nemocnice. O ukázku ro-
botické rehabilitace hrou i zamě-
ření na tenzometrické desce byl 
obrovský zájem. 

Bc. Veronika Šťovíčková,  
asistentka ředitele  

Návštěvníkům byl nabídnut pes-
trý program zahrnující preven-
tivní vyšetření, prohlídky oddě-
lení nebo edukativní stanoviště 
pro žáky a studenty. Akce se 
konala při příležitosti Dne Pardu-
bického kraje. „Stejně důležitým 
posláním nemocnice je vedle 
léčby i osvěta. Cílem Dne otevře-
ných dveří, který se vůbec popr-
vé koná ve všech pěti nemocni-

47/15 Instalace aktualizace programu VEMA 
Dle informace N PER bude do konce června probíhat osazení „tabletů“ pro docházku na jednotlivých pracoviš-
tích, během prázdnin proškolení vedoucích pracovníků a „ostrý“ provoz pravděpodobně od září t. r. 
49/16 Projekt LOOP  
Jsou připravovány informační texty k činnostem pavilonu C. Veškeré změny související s novými podmínkami 
služeb pavilonu C budou zahájeny k 1. 7. t. r.. Postupně bude do všech dokumentů uváděn upravený název ve 
tvaru „Lůžka odborné ošetřovatelské péče – LOOP (Rehabilitace III.) 
04/07/19 Léky – podávání/půlení léků 
Bylo rozhodnuto upřednostňovat léky, které není třeba půlit. Ve výjimečných situacích se musí vracet půlka do 
blistru tak, aby byla minimalizována rizika. 
5/07/2019 Rozvoz stravy 
Řešen dotaz možnost zajištění rozvozu stravy pro strávníky DPS. 
 6/07/ Spalničky – řešení očkování zaměstnanců.  
Dokončeno provádění odběrů pro zjištění stavu protilátek. Dle nahlášených požadavků zaměstnanců bude pro-
bíhat proočkování. 
 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 musíme hledat možnosti zjednodušení a zpřesnění služeb – platební terminály pro vybírání poplatků na 
odděleních, mailová komunikace s pacienty. 

 Z MÚ Luže byl předán dotaz na možnost využití našeho „oválu“ pro sportovní aktivity. Zatím neuzavřeno. 
 Členové RŘ požádáni o průběžné předávání příspěvků do Zpravodaje HL.  

(pokračování na straně 3) 

Zpráva z jednání RŘ HL č. 8 a 9 konaných ve dnech 20. 5. a 3. 6. 2019 

pokračování za strany 1 

Všech pět pracovišť Nemocnice Pardubického kraje, tedy Pardubická, Chrudimská, Svitavská, Orlickoús-
tecká i Litomyšlská nemocnice, pořádaly v pátek 31. května 2019 Den otevřených dveří. 

Den  otevřených dveří v nemocnicích Pardubického kraje 
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  Zpráva z jednání RŘ HL č.  8 a 9 konaných ve dnech 20. 5. a 3. 6. 2019 

 Poděkoval za snahu všech technických pracovníků zajistit náročné opravy silnic a zateplování budov s co nejmenší zátěží 
pro pacienty a personál. 

 Požádal náměstky, aby vzhledem k vysoké odborné a technické kvalitě, ale i určité nákladnosti nyní vznikajících posterů 
zajistili jejich vhodné umísťování na pracovištích. Zprávu o jejich umístění zasílat na adresu Bc. Šťovíčkové. 

N Oš Jaroslava Zavoralová 
 Termín šetření reakreditační komise SAK je 16. – 17. října t. r. 
 Informovala o probíhajících opravách v OVS, které nelze provést za plného provozu. 
 S Univerzitou Pardubice bylo domluveno prodloužení platnosti dotazníků spokojenosti pacientů na webu HL do 12. 7. 

2019 z důvodu, aby dotazník stihli vyplnit i pacienti, kteří budou propuštěni v posledním týdnu měsíce června. 
 RŘ souhlasí s úpravou podpisů v mailu tak, aby byly jednotné, tj. správné označení pracovišť je Rehabilitace I. – V.  
 Požádala o dořešení a zpřehlednění ukládaných dokumentů na Portálu. 
 Informovala o nadačním fondu One man show, který kontaktovala Bc.Kallasová.  

N RHB Bc. Ludmila Vopařilová 
 RŘ souhlasí s návrhem zavedení poplatku do Ceníku HL na zpoplatnění sestavení Rozpisu metod (metody ordinuje lékař) 

dle požadavků pacienta a storno poplatku v případě neomluveného nedostavení pacienta na objednanou placenou pro-
ceduru. 

 Ve čtvrtek 6. 6. se zúčastní konference v Bělohradě. 
PRAV Mgr. Markéta Mračnová 

 Zpracovány přehledy dlouhodobých smluv. 
 Řešena stížnost pacienta z pavilonu V  

N ZP MUDr. Alena Klapalová  
Informovala o:  
problémech při častých výměnách doprovodů. Bude vyřešeno interním předpisem a poplatkem v nadstandardu. 

 Informovala o naší účasti na výzkumném projektu „Výzkum neinvazivní fyzikální intervence při končetinových ischemiích 
u diabetiků prostřednictvím aplikace intermitentního negativního tlaku. 

 Počtu vrácených návrhů – za květen celkem 248. 
 Účasti na otevření dětské lůžkové rehabilitace ve FN Motol. 
 Účasti logopedů na konferenci na Seči v listopadu  2019 s aktivní účastí Mgr. Šmída. 
 Řešení pravidel pro  stanovení podmínek pro externí firmy, provádějící odborné zdravotnické činnosti u našich hospitali-

zovaných pacientů. 
Bc.  Veronika Šťovíčková 

 Informovala o předání šeku za loňský dar bezbariérové mobility představení programu Škoda Handy a Škoda Neřídit. 
 Spolu s V PRO zajistí dořešení nevyužitých rámů obrazů firmy Otto Bock na pavilonech. 
 Informovala o účasti na Dnech Pardubické nemocnice. 
 12. 6. 2019 se v HL uskuteční výjezdní zasedání manažerů zdravotnických zařízení Pardubického kraje. 

IA Lenka Kohoutová 

 Na základě Příkazu ministra č. 22/2019 probíhá v HL aktualizace našeho IPP. 

NEÚ Ing. Dagmar Voralová  
 Zpracována ekonomická analýza nákladů na prostěradla, bude dále řešeno. Změna v Ceníku zdravotních služeb.  
 Informace o výsledovce, úpravě finančního plánu. 

N PER Ing. Bohuslava Tefrová 
 Řešeny kvalifikační dohody – počínaje rokem 2019 budou uzavírány kvalifikační dohody bez náhrady platu. 
 Odměna za plný fond pracovní doby bude vyplacena již ve výplatách za červen, tj. v červenci. Nové sdělení s pokyny pro 

II. pololetí bude vydáno. 
 Akreditace RFM – probíhají jednání se smluvními zařízeními pro teoretickou i praktickou část. 
 Spokojenost zaměstnanců 2019 bude řešena elektronicky prostřednictvím anonymního dotazníku ve spolupráci s FZS 

Pardubice. Zpřístupněno bude od 1. 6. do 17. 7. 2019. 
N HTS Zdeněk  Doležal 
Informoval o: 

 osazení a očíslování nových laviček v areálu HL 
 průběhu prací  na pavilonech E a F a opravách komunikací v HL. Probíhá vše dle plánu 
 kácení stromů a nových výsadbách v HPA 
 osazení čerpadla na vrtu. Měla by být již částečně vykryta potřeba vody pro HL 

Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 

(pokračování ze strany 2) 



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 12. 6. 2019 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení pracovního poměru v květnu 

Kašpar Radek   dělník v prádelně, PRO 
Čech Ondřej  řidič, PRO 
Ptáčníková Hana  sestra pavilonu M 
Štěpánková Daniela uklizeč pavilonu V 
Brázda Radbor  vychovatel pavilonu F 
Brázdová Jana  fyzioterapeut pavilon G 
Křepelka Josef  instalatér, topenář, TO 
 
Nástupy do pracovního poměru v červnu 

Šiklová Gabriela  sestra pavilonu G 
Burešová Kateřina sanitář pavilonu C 
Štěrbová Lenka  dělník v prádelně, PRO 
Hynek Matouš, Bc. fyzioterapeut pavilonu G  /brigáda/ 
Hrubý Tomáš  řidič, PRO   /brigáda/ 
 
Odborná stáž: 

V průběhu měsíce června nastoupilo na odbornou stáž v HL šest stážistů – 
fyzioterapeutů. 
 
V červnu 2019 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
25 let  Černík Oldřich  zahradník, PRO 
  Vostřelová Marcela sanitář pavilonu G 
  Pištorová Jiřina, Bc. obchodní referent pavilonu F  

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

 

 

Škoda Auto spolupracuje s rehabilitačními ústavy v rámci projektu podpory 
bezbariérové mobility a rehabilitační péče. 

Dne 29. května 2019 navštívili 
Hamzovu léčebnu zástupci Škoda 
Auto za účelem oficiálního předání 
daru. Hamzově léčebně byl poskyt-
nut na podporu bezbariérové mobi-
lity a rehabilitační péče finanční dar 
ve výši 250 tisíc Kč, který byl použit 
na nákup přístrojů pro Spinální re-
habilitační jednotku. Toto oddělení 
bylo vybaveno pacientským zvedá-
kem a ultrazvukem močového mě-
chýře.  V rámci této návštěvy pro-
běhl workshop s představením pro-
jektů Škoda Handy a Škoda Neřídit. 
Také byl předveden upravený vůz 
pro ruční řízení.  

„Velice si této podpory vážíme a věříme 
v dobrou spolupráci i v dalších letech. 
Celou akci vnímám jako úspěšnou, byl 
jsem na Spinální rehabilitační jednotce 
o dva dny později a ještě se o věci mlu-
vilo.“ uvedl ředitel léčebny Václav Vo-
lejník.  

 
Bc. Veronika Šťovíčková, asistentka ředitele  

Škoda Auto  


