
Dne 17.2.2014 proběhla resupervize Bazální stimulace - léčebna obhájila certifikát 
na 5 let. PhDr. Karolína Friedlová vyjádřila spokojenost na nejvyšší úrovni, velice byla 
oceněna práce metodika pro Bazální stimulaci paní Končinské Marty, také byla oce-
něna práce i ostatních zaměstnanců, prvky konceptu Bazální stimulace se staly nedíl-
nou součástí péče o naše pacienty s různými diagnózami. Děkuji za odvedenou práci 
a přípravu resupervize BS.      Jaroslava Zavoralová, N Oš 

„Senzační procedura a také velmi důležitá. Už mně nevytéká tekutina kout-
kem úst ven, lépe se mně dýchá a mluví“, hodnotí pacientka masáž obličeje 
technikou bazální stimulace.  

„Přesto, že je v ČR koncept Bazální stimulace zaváděn do praxe teprve od roku 2003, 
patří mezi nejčastější ošetřovatelské techniky. V HL jej využíváme již devět let“, vy-
světluje Jaroslava Zavoralová, náměstek pro ošetřovatelskou péči.  

Bazální stimulace jsou speciální techniky, zaměřené na všechny oblasti lidských po-
třeb a v nejzákladnější (bazální) rovině podporují lidské vnímání, pohyb a komunika-
ci. Pomocí těchto technik zprostředkujeme pacientovy vjemy z jeho vlastního těla 
a stimulací organismu mu umožňujeme lépe vnímat okolní svět. 

„Bazálně stimulující ošetřovatelskou péči lze 
přizpůsobit různým věkovým kategoriím i od-
lišnému zdravotnímu stavu, proto je možné ji 
s úspěchem aplikovat u široké škály pacientů. 
Základem konceptu je práce s biografickou 
anamnézou“, upřesňuje Marta Končinská, me-
todik bazální stimulace v HL. „Jde o znalost 
pacientových prožitků, zvyklostí, dosavadního 
života, sociálního zázemí apod. Ke každému je 
přistupováno jako k jedinečné bytosti s vlastní 
autonomií“, dodává M. Končinská. 

V HL nejčastěji využíváme techniky bazální 
stimulace u dětských i dospělých pacientů 
s vrozeným intelektovým i somatickým posti-
žením či s různými akutními i chronickými cho-
robami, po úrazech mozku nebo cévních 
mozkových příhodách. Nejvíce využíváme so-
matickou stimulaci, a to masáž stimulující dý-
chání, orofaciální masáž, stimulaci zklidňující, 
osvěžující, neurofyziologickou a polohování. 
Vytvořily jsme si několik manuálů jako návod 
pro nejvíce používané techniky. Všechny prvky 
Bazální stimulace, které u pacientů provádí-
me, zaznamenáváme do příslušné dokumentace. V letošním roce jsme obhájili již 
třetí supervizi PhDr. Karolíny Friedlové a léčebně byl udělen certifikát Pracoviště ba-
zální stimulace s platností do roku 2019.   Jana Zavřelová, referent PR  
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Dne 31.1.2014 byla předána společnosti České alianci pro dialýzu (ČAD) 
do pronájmu nevyužitá polovina "CO" skladu za budovou protetiky. Tato 
společnost zde na své náklady během první poloviny roku 2014 vybuduje 
a následně bude provozovat dialyzační jednotku o patnácti lůžkách. Staveb-
ní práce budou z počátku probíhat převážně uvnitř budovy a až v dalších 
etapách dojde ke kompletní výměně obvodového pláště směrem do 
Kaštanky a z části k pavilonu C. Dále bude vybudován vlastní bezbariérový 
vchod a parkovací stání pro sanitní vozidla. V současné době probíhá zaři-
zování staveniště. Tímto Vás žádám o větší pozornost při pohybu kolem 
protetiky a budovy "CO" skladu, kde se v době stavby zvýší provoz vozidel.  

Miloš Mlynář, vedoucí PRO 

Dialyzační jednotka v HL  
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Vyjádření ředitele Hamzovy léčebny  

k nežádoucí události v prostoru pavilónu K  
v noci z 12. února na 13. února 2014 

V Poradě vedení a v Radě kvality jsme byli nuceni se zabývat nežádoucí událostí, která 
se stala v noci z 12. února na 13. února 2014, kdy společenské posezení pacientů v 
pavilónu K vyústilo v těžkou opilost dvou zde léčených pacientek. V návaznosti na tuto 
závažnou okolnost upozorňuji touto cestou pacienty, že takovéto chování je v době 
léčby na lůžku ve zdravotnickém zařízení naprosto nepřípustné! U nás léčený pacient 
čerpá ze zákona hrazenou léčebnou péči a je proto povinen dodržovat platné domácí 
řády našeho zařízení, samozřejmě platné zákony a zákonné vyhlášky ČR. Především by 
se každý pacient měl chovat jako dospělý a zodpovědný člověk.  
Aby se podobná pochybení v budoucnosti neopakovala, jsem nucen přijmout jedno-
značné opatření. Každý pacient, který bude hrubě porušovat domácí řád, bude po řád-
né dokumentaci celé věci bezodkladně propuštěn následující den z léčby. Výsledek 
šetření důvodů takového předčasného propuštění bude zapsán do jeho propouštěcí 
zprávy.  
Jedinou výjimkou z výše uvedené situace je zdravotní stav pacienta, který by se mohl 
důvodně tímto propuštěním významně zhoršit.  
Tento postup nemá výjimky. Upozornění samozřejmě bezvýhradně platí pro všechny 
pacienty léčené v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 

Den otevřených dveří v pavilónu A (pouze pro zaměstnance HL) 
Stavba byla zahájena dne 11.11.2013 po ukonče-
ném výběrovém řízení, které vyhrála firma STA-
TING s. r. o., Kostelec nad Orlicí. Realizací tohoto 
díla bylo dosaženo bezbariérového užívání objek-
tu vyrovnáním podlah v 1.NP, tzn. zvýšení podla-
hy v jídelně, výdeji jídel, mytí bílého nádobí, spo-
lečenské místnosti, části chodby navazující na 
schodiště a terasy o cca 700 mm. 
Pro zajištění provozu v nadzemních a 
v podzemním podlaží tohoto pavilónu byla zreali-
zována výměna původního výtahu za výtah lůž-

kový s nosností 1600 kg a s přípravou nainstalaci výtahu evakuačního. Vzhled objektu po 
realizaci stavebních úprav se změnil pouze minimálně a to výměnou snížených oken 
v prostorách se zvýšenou podlahou. Nová snížená okna jsou dřevěná se shodným členěním 
jako původní oblouková okna. 
Stavební úpravy 1.NP pavilónu „A“ byly také zaměřeny na zvýšení požární bezpečnosti ob-
jektu. V rámci této akce došlo ke kouřotěsnému oddělení 1.NP od schodišťového prostoru, 
byla instalována lokální detekce požáru pro jeho včasné zjištění a vyhlášení požárního popla-
chu, pro řízení evakuace byl instalován domácí rozhlas. Součástí rekonstrukce byla také vý-
měna stávajícího hydrantového systému za nový typ s jednodušším ovládáním. Stavební 
firma úspěšně dokončila a předala celé dílo dne 21. 2. 2014 v souladu se smlouvou o dílo. 
Dne 25. 2. 2014 proběhla „Závěrečná kontrolní prohlídka stavby za účasti Stavebního úřadu 
Luže a orgánů státní správy – KHS Chrudim a HZS Pardubice. Kolaudační souhlas s užíváním 
stavby byl vydán Městským úřadem Luže – odborem výstavby dne 26.2.2014.  
           Zdeněk Doležal, vedoucí TO 

Nově zrekonstruované přízemí si můžete prohlédnout   
dne 3. března od 10,30 do 13,30 hodin.  

Prosíme o dodržování čistoty, děkujeme.      MUDr. Alena Klapalová, N ZP 
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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 
IČ: 00183024, DIČ: CZ00183024, 

E-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz, telefon: 469 468 115, 733 533 017.  

Nástupy do pracovního poměru v lednu:  

Personální oddělení informuje:  

 

Ukončení pracovního poměru v lednu:  

Klenorová Eliška   uklizečka pavilón C /za pracovní neschopnost/ 
Hortenská Milada   zdravotnický asistent pavilón C 
Benešová Monika, DiS.   zdravotnický asistent pavilón C 
Koudelková Gabriela   zdravotnický asistent pavilón G 
Zavřelová Miroslava   fyzioterapeut pavilón G 
 

 

Paarová Markéta, MUDr.  lékař pavilón G 
Kramář Michal    sanitář pavilónu  SRJ 
Christovová Vlasta   dělník v prádelně 

Hlaváčová Květa, MUDr.  lékař pavilónu G 
Fišmanová Martina, Ing.  mzdová účetní /za pracovní neschopnost/ 
Maršíková Markéta   sanitář pavilónu G 
Slavíková Alena    uklizečka pavilónu D 
Štěpánek Zdeněk, DiS.   sanitář pavilónu C 
Břeň Petr   sanitář pavilónu B 
Novotná Anna    uklizečka pavilónu A 
Novotná Veronika   zdravotní asistent pavilónu B 
Nováková Sandra   zdravotní asistent pavilónu  SRJ 
Novotná Hana    sestra pavilónu V 
Horáčková Simona   sanitář pavilónu V 
Zamastilová Zdeňka  sanitář pavilónu V 
Vodičková Růžena   sestra pavilónu V 
Hospodková Veronika   ošetřovatel pavilónu K 
Samková Anežka   uklizečka pavilónu B 
 
V únoru 2014 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
30 let    Zanina Josef  instalatér, topenář TO 
20 let   Brázda Ratbor, Bc. vychovatel pavilónu F 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje.         Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí PER a PAM 

Nástupy do pracovního poměru v únoru: 

Dne 25. února proběhl v Hamzově léčebně pětihodi-
nový seminář s názvem Zdravotní právo v kontextu s 
novým Občanským zákoníkem. O změnách a novin-
kách v Občanském zákoně přednášel JUDr. Havlíček z 
advokátní kanceláře Šustek a spol. z Prahy. Semináře 
se zúčastnili vedoucí pracovníci jednotlivých zdravot-
nických i technických provozů léčebny. Přednášky 
jednotlivých bloků jsou uloženy jako PDF a dostupné 
na Portálu HL v sekci Dokumenty - Legislativa a me-
todiky.    

JUDr. Miroslav Chudoba, právní odbor 

 Zdravotní právo v kontextu s novým Občanským zákoníkem 


