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Úvodní slovo ředitele léčebny 

Jak jste si mohli všimnout, tak na hlavní bráně HL se 
tyčí ukrajinská vlajka, visí tam, abychom  vyjádřili,  
jak moc Ukrajinu podporujeme a jak nás celá situace 
kolem války mrzí a že soucítíme s ukrajinskými obča-
ny. 

Od „převzetí“ dialyzačního centra uběhlo sotva pár 
dnů, ale odbor HTS nezahálel a okamžitě se pustil 
do práce. Na  nově vznikajícím pavilónu „T“ bylo 
potřeba drobných stavebních úprav, úklidu a celko-
vé přípravy prostor pro  případné  uprchlíky.  Vzhle-
dem k tomu, že je budova zrekonstruována a interi-
ér i exteriér jsou v moderním duchu, pevně věříme, 
že nabízíme adekvátní prostory, které zajistí kom-
fort pro ty, kteří ho potřebují aktuálně nejvíce.  

Podpora pro Ukrajinu 

pokračování na straně 2 

Vážené spolupracovnice a spolupracovníci, 

situace na Ukrajině, s velkými ztrátami lid-
ských životů, je děsivá. Bolest Ukrajinců vní-
máme v srdcích. 

Ztratili jsme všichni pocit bezpečí v našich 
životech, ztratili jsme smích a radost. Věřím, 
že nikdo ale neztrácí lidský úsměv pro ukra-
jinské utečence. Hledejme cesty jak pomáhat.  

Připravme se na těžké údobí, kdy kvůli ruské 
agresi, dojde i k výraznému poklesu naší, do-
sud poměrně blahobytné životní úrovně.  

Je to nutné pro náš další svobodný život, je to 
nutné pro naše děti a zřejmě pro celý svět. 

Zachovejme si víru a naději, podpořme, i my 
sami, náš stát a všechno, co lze udělat pro 
řešení současné situace.  

 

Děkuji. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 

ředitel léčebny 
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Pavilón „T“ je plně vybaven pro až 22 uprchlíků, jsou připraveny lůžkové pokoje, 

sociální zařízení,  vybavená kuchyňka, kávovar a další nutné potřeby pro rodiny  

i s dětmi. V Hamzově léčebně bylo připraveno 8 pracovních pozic, ze kterých jsou již 

4 pozice obsazeny. Věříme,  že bývalé dialyzační centrum nabídne zázemí a hlavně 

bezpečí lidem, kteří přišli o vše.  
 

pokračování ze str. 1 

 Karolína Sýkorová 

asistentka, PR 

Rehabilitační pomůcky 

Karolína Sýkorová, 
asistentka, PR/Marketing 

LiteGait 

Přístroj pro nácvik chůze pro pacienty – univerzální chodítko s bezpečným 

závěsem, který pacienta odlehčí a zlepší jeho posturální držení trupu.  

Unikátně řešený postroj s uchycením kolem pánve zvedne bezpečně 
pacienta z lehu i sedu do stoje, čtyřmi úvazy zajistí pohodlné a správ-
né držení postury. Odlehčení pacienta ve stoji a při chůzi  může být 
nastaveno unilaterálně nebo bilaterálně, míru odlehčení je možné 
sledovat na displeji, kde se zobrazují i další data  ze dvou tíhových 
senzorů umístěných v závěsu. Zařízení disponuje nástavcem, kdy po-
mocí aretačního šroubu závěs funguje jako jednobodový. Umožně-
ním rotace pánve se pacient může volně pohybovat kolem osy a mě-
nit směr chůze, např. bokem nebo vzad, aniž by musel manipulovat 
chodítkem v prostoru pro otočení kolem osy. 

Terapeutovi umožní „volné ruce“ korigovat stoj a jednotlivé fáze 
kroku. Chůzi lze tré-
novat i na běžeckém 
pásu, přídavné zaříze-
ní zamezí křížení dol-
ních končetin, lze 
nastavit pravidelný 
rytmus kroků a rychlost. Při tréninku lze využít prostory budovy. 

Masivní konstrukce a bezpečné ukotvení pacienta umožní i nácvik 
v exteriéru. Vysoká stabilita a mobilita umožní nácvik různého typu 
vertikalizace a chůze, posílí sebevědomí pacienta. 

Nelze využít u akutních stavů, srdeční a oběhové nedostatečnosti,  
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Ř HL - MUDr. V. Volejník, CSc. 

 Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny je připraveno na pavilónu „T“ 

 Edukace ohledně šetření energií v HL – oslovení zaměstnanců a upozornit je na nutnost šetření 

 Oznámení o založení nové odborové organizace 

N OŠ/MK - J. Zavoralová 

 Návrh úsporných opatření 

Kvalita: 

 Na Portál do příslušné složky bude během příštího týdne umístěno Hodnocení plánu kvality za rok 2021 a Plán 
kvality na rok 2022. 

N ZP - MUDr. A. Klapalová 

 Plánovaná revize VZP dne 22. a 23. 3. 

 Mírné zlepšení v počtu návrhů z vlastního soc. prostředí, dostatek požadavků na překlady pacientů 

N RHB - Bc. L. Vopařilová 

 Dlouhé čekání  na ambulance, péče je poskytována pacientům po úrazech, operacích, zaměstnancům v PP a poté 

jsou zařazování chronicky nemocní dle volné kapacity 

     

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová  

 Informace ohledně přijímání Ukrajinců do pracovního poměru v HL 

 od 21.3. již netestujeme na covid-19 nové nástupy do PP, ani stážisty 

 Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně dne 6.4.2022 se letos nezúčastníme 

 Ředitel HL schválil sdělení o odměnách za splnění fondu pracovní doby v roce 2022 

IA – L. Kohoutová: 

 upozornila na dodržování principů GDPR 

N EÚ - Ing. D. Voralová, MBA 

 Aktualizace ceníku služeb od 1.4.2022 

 Podíl z příplatku na ubytování bude rozdělen na jednotlivá oddělení, bude se jednat o částku 0,5% z příplatků 

 Stanovena cena za ubytování uprchlíků – 250,-Kč/den/osoba 

 Výsledek hospodaření za leden a únor ještě nestačil plně pokrýt potřeby finančního plánu, který tak musí být 
doplněn prostředky rezervního fondu. 

N HTS - Z. Doležal 

 Základní odběrové stupně dodávky plynu a dopis o zařazení HL do odběrového stupně. 

 Zvážení možnosti odstávky velkého bazénu v pav. "G" s ohledem na jeho využití  

 Dohoda o stanovení termínu prověrek BOZP a PO pro rok 2022 - návrh od 15. 5. 2022 do 30. 6. 2022. 

 V pavilónu „T“ je aktuálně nachystáno 22 lůžek – kontaktní osobou je pí. Magda Trnková 

 
 

Mgr. Markéta Mračnová 

vedoucí právního referátu 

Zpráva z jednání RŘ č. 3 konané dne  21.3.2022 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v lednu: 

Legáth Alexandr                             - sanitář, pav. SRJ 

Klinecký Jan                              - praktická sestra, pav. C 

Pecháčková Eva                              - sestra, pav. A 

Horáčková Rudolfa, Bc.                  - administrativní pracovník, pav. G 

Novotná Anna                                  - uklízeč, pav. E 

Michalová Marie                             - sestra, pav. D 

Nástupy do pracovního poměru v únoru: 

Hofmanová Pavlína, Bc.                  - fyzioterapeut, pav. D /z rodičovské dovolené/ 

Jonešová Markéta, Bc.                   - zdravotně sociální pracovník, ředitelství 

Vasylyshyn Vira                               - uklízeč, pav. A 

Zachová Irena - administrativní pracovník, pav. G 

Odborná stáž: 

V průběhu měsíce února si v HL plnilo odbornou stáž: 1 studentka oboru ergoterapie, 1 studentka 

oboru logopedie a 7 praktikantů na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového měchýře muže. 

ng. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

V březnu 2022 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

35. let    Kopecký  Jaroslav             - ortotik-protetik, OPT           

40. let    Peterková Danuše          - technický pracovník, TO, HTS 

     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

Karolína Sýkorová, 
asistentka, PR/Marketing 

Loutky v nemocnici u pavilonu M 


