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AKUTNÍ L ŮŽKOVÁ REHABILITACE  
NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ REHABILITACE 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
KDO JSME? 
Oddělení akutní a následné lůžkové rehabilitace je určeno pro akutní a subakutní rehabilitační 
péči pacientů s neurologickými, ortopedickými problémy, pacienty po interních 
onemocněních ke zvýšení celkové kondice organismu a pro pacienty s chronickými 
zdravotními problémy. Celková doba strávená u nás může být 1-2 týdny na akutní lůžkové 
rehabilitaci a 3-4 týdny na následné lůžkové rehabilitaci. 
 

KDE NÁS NAJDETE? 
Oddělení akutní lůžkové rehabilitace se nachází v areálu 1 (Příbram I), ve 4. patře pavilonu I.  

Oddělení následné lůžkové rehabilitace se nachází v areálu 2 (Příbram V-Zdaboř), ve 2. patře 
pavilonu C. 
 

JAK PRACUJEME? 
Pacient na začátku hospitalizace prochází vstupním vyšetřením u ošetřujícího lékaře, který 
stanovuje diagnózu, možnosti zaměření rehabilitační a medikamentózní terapie. Poté 
následuje vyšetření pacienta fyzioterapeutem, ergoterapeutem a je stanoven krátkodobý 
rehabilitační plán. Cvičíme celkem 6 dní v týdnu, neděle je dnem odpočinku. 

K terapii a cvičení využíváme pokoje pacientů, kde lze využít i různé typy motodlah 
a motomedů, místnost ergoterapeutky, která je plně vybavena pro potřeby jejich klientů, pro 
více mobilní pacienty jsou připraveny cvičebny. Na obou odděleních je možné využití 
vodoléčby a fyzikální terapie. Na akutní lůžkové rehabilitaci máme vířivou vanu pro dolní 
a horní končetiny. Na následné rehabilitaci je k vodoléčbě využíván bazén v ambulantní části 
rehabilitace, která je s lůžkovým oddělením propojena koridorem. 
 

CO S SEBOU? 
Doporučujeme přinést věci na běžné denní nošení, hygienické potřeby, léky, které pacient 
užívá. Vzhledem k tomu, že hlavní důvod pacientovy hospitalizace je jeho pohybová terapie- 
doporučujeme oblečení vhodné ke cvičení, obuv s plnou patou (která drží na nohou při chůzi), 
vlastní kompenzační pomůcky, které je pacient zvyklý používat. 
 

JAK SE K NÁM M ŮŽETE OBJEDNAT? 
Formuláře a kontakty potřebné k přijetí na rehabilitační oddělení, najdete na webových 
stránkách nemocnice - rehabilitační oddělení: www.nemocnicepribram.cz  
 

JE MOŽNÉ POBYT OPAKOVAT? 
Ano. Na akutní lůžkové rehabilitaci cca za ½ roku, na následné lůžkové rehabilitaci cca za 
1 rok. 
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