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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Úvodní slovo ředitele 

Vážení spolupracovníci, 

pro českou společnost a zdravotnictví 

nastává doba pokovidová. Ne, že by už 

zmizelo nebezpečí této prudké infekce.  

Ale stát se chce vracet k normálu, sčítá 

ztráty a hledají se peníze. 

Ani nás toto vše zcela nemine a některé 

aktivity jsme prostě odložili či zrušili. Náš 

problém je nyní v tom, že už zdaleka 

nemáme plné seznamy s návrhy na léčbu 

pacientů. Naopak, ve zvýšené míře jsou  

k nám překládáni pacienti ve vyšších 

kategoriích, tedy těžší. Obecně je to správné, protože specializovaný 

rehabilitační ústav, jako jsme my, má právě tuto náplň práce. Obecně 

by průměr kategorií našich pacientů měl dosahovat 2,5 a více. Takto 

máme též nastavené smluvní vztahy s pojišťovnami a máme k tomu  

i potřebný personál dle platných předpisů. Je nutno říci, že takto je 

nastaven i platební systém úhrad a zvýšené kategorie u pacientů jsou 

znát. Jestliže chceme udržet vysoký standard v léčebně, včetně 

zlepšování našeho prostředí, včetně našich možností pro odměňování 

pracovníků, musíme pro to prostě něco udělat. Proto též vedení  

i odmítá líbivou politiku pro propustky u pacientů. Je to prostě 

absolutní ztráta příjmu za práci, kterou léčebenské oddělení provádí 

ve stejném rozsahu, i když je pacient doma. Za stravu a teplou vodu 

moc neušetříme. Stále vychází, že platy zaměstnanců tvoří skoro 73% 

všech našich nákladů! A připomínám, že si vyděláváme sami na sebe. 

Hloupé představy některých lidí, že státní zařízení dostává peníze od 

státu jsou prostě mylné. Jsme v léčebně jen jeden tým, který se musí 

navzájem podporovat uvnitř. Jedině tak dokážeme překonat i tuto 

dobu pokovidovou.  

Věřím, že to všichni vnímáme stejně a děkuji za to. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 
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28. května nám spolek Cesta za snem přivezl trenažér ručního řízení vozidel, který nám mohli darovat 
díky úspěšné Vánoční sbírce 2019.  
Vážíme se aktivní a obětavé práce tohoto spolku ve prospěch hendikepovaných a máme radost, že  
díky trenažéru si budou pacienti na pavilonu G moci nacvičovat ruční řízení auta. Děkujeme!    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bc. Veronika Šťovíčková 

asistentka ředitele, marketing a PR 
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Trenažer ručního řízení vozidel 

Dětská skupinka  

Vedení Hamzovy léčebny děkuje panu řediteli a všem pedagogům Speciální základní školy, mateřské 
školy a Praktické školy Skuteč, kteří se na základě opatření hejtmana Pardubického kraje zapojili do 
zajištění péče o děti zaměstnanců HL. Dětskou skupinu, která probíhala ve škole při Hamzově léčebně 
od 7. dubna do 25. května, navštěvovalo 14 dětí ve věku od 3 do 10 let.  

Mezi nejčastější aktivity patřila pomoc s učením, domácím studiem, volnočasové,  výtvarné a sportov-
ní  aktivity. Program dne se skládal z ranních volných her, svačiny, dopoledního bloku ZŠ: plnění škol-
ních povinností, MŠ: individuální vzdělávací aktivity a činnosti, obě skupiny - pobyt venku, 
oběd,  odpoledního bloku - odpočinek podle potřeb dětí, volné hry, volnočasové činnosti.   

Bc. Veronika Šťovíčková 
asistentka ředitele, marketing a PR 
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 Zpráva z jednání RŘ HL č. 9, konaného dne 18. 5. 2020  

MUDr. V. Volejník, CSc.: 
 Rada ředitele se bude konat jednou měsíčně. Jednání nadále probíhají v menších pracovních skupinách.  
 Ředitel informoval o průběhu jednání dohodovacího řízení na ministerstvu zdravotnictví, včetně jednání 

o možných kompenzacích ztrát za COVID-19. 
 Návštěvy v HL probíhají za stanovených podmínek v časech: St, So, Ne a svátky: 14:00 - 17:00  
N Oš J. Zavoralová: 
 Od 25. 5. 2020 došlo k obnovení výdeje stravy pro důchodce a cizí strávníky do jídlonosičů. 
 Od 18. 5. 2020 se znovu zavedl původní harmonogram výdeje obědů zaměstnancům. 
 Jídelna zaměstnanců je teď nově dezinfikována generátorem ozónu. 
 Den ošetřovatelství, který se měl konat v květnu, je přesunutý na 30. 11. 2020. 
N ZP MUDr. A. Klapalová: 
 Semináře lékařů začnou probíhat od září, pokud to epidemiologická situace dovolí.  
 Na primariát Rehabilitace I, pav. K nastoupil nově MUDr. Darek Černý. 
 Fax 919 je zprovozněn na Spisovně, fax 917 v Infocentru slouží jako záloha. 
N RHB Bc. L. Vopařilová: 
 Za období březen—květen 2020 poklesl počet fyzioterapeutů z důvodu odchodu do důchodu a pracovní 

neschopnosti. 
IA L. Kohoutová 
 Provedla audit evidence smluv. 
N PER/PaM Ing. B. Tefrová: 
 Stáže studentů všech oborů v HL jsou povoleny od června 2020. 
 Setkání důchodců je přesunuto na rok 2021. 
 Při nástupu nových zaměstnanců již nebude prováděn rychlotest.  
N EÚ Ing. D. Voralová: 
 VZP schválila program OD 0033 a 0035. 
N HTS Z. Doležal: 
 V současné době probíhá oprava rozvodů vody v suterénu pavilónu V. 
 Od 1. 6. 2020 je obnovený prodej v prodejní místnosti pod pavilónem M. 

       Mgr. Markéta Mračnová 
vedoucí právního referátu 

Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina přišlo s krásným projektem udělat radost klientům sociál-
ních zařízeních a domovů důchodců, kteří se v době zákazu návštěv mohli cítit osaměle. 
Pro pavilon C Hamzovy léčebny nakreslili žáci ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova, ZŠ Ležáků z Hlinska na 70 
přáníček, z nichž 4 byly také pro sestřičky. Můžeme potvrdit, že radost na pavilon C skutečně při-
nesly! Srdečně za tuto iniciativu děkujeme! 

Bc. Veronika Šťovíčková 
asistentka ředitele, marketing a PR 

 

„Radosti není nikdy dost“ 



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

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
12. června 2020 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v květnu: 
Němeček Miroslav  dělník v prádelně 
Dostálová Věra  sanitář pav. B 
Zápolská Libuše  fyzioterapeut pav. G 
Peřina Pavel  sanitář pav. C 
Bačík Pavel  uklízeč pav. G 
Dufková Daniela  sestra pav. C 
Latýnová Jana  uklízečka pav. V 
Janko Pavel  kuchař OVS 
Jirsáková Marie  sestra pav. K  
 
Nástupy do pracovního poměru v červnu: 
Půlpánová Jana, DiS. fyzioterapeut, pav. G 
Tejnecká Michaela zahradník, park 
Kloučková Bohdana  kuchař OVS 
Moučková Stanislava uklízečka, pav. G 
Dušek Michal obsluha TEC /DPP/ 
   
  
 V červnu 2020 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
 25 let   Richterová Jana   obchodní referent, pav. F 
                                     
 30 let   Melzerová Dana   sanitář, pav. B 
 
      Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

 

Hamzova léčebna se koncem května zapojila do projektu Teta děkuje zdravotním 
sestrám v celé ČR. Díky tomuto projektu jsme mohli sestrám předat dárkové 
poukazy v hodnotě 300 Kč na vlasovou kosmetiku od společnosti Teta drogerie  
a lékárny ČR s.r.o. Poukázky jsou platné do konce června 2020.  

Poděkování si samozřejmě zaslouží všichni zaměstnanci léčebny, kteří 
koronavirové období zvládli pracovně i osobně.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/ PaM 


