
Věnujeme se akutní rehabilitační péči o pacienty s neurologickými a ortopedickými 
problémy, o pacienty po interních onemocněních a o pacienty s chronickými pohybovými 
problémy.  Pomůžeme Vám obnovit funkční schopnosti Vašeho organismu a usnadnit 
návrat do běžného života.

PROFESIONÁLNÍ PÉČE
Během pobytu se Vám bude věnovat stálý rehabilitační tým složený z Vašeho ošetřujícího 
lékaře, fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Specializovanou péči poskytují psycholog, logoped, 
sociální pracovník či protetik. Ve zdravotnických potřebách v areálu nemocnice Vám rádi 
pomohou s výběrem vhodných pomůcek. 

VSTŘÍCNOST A ÚSMĚV
Je naší zásadou. Dvacet čtyři hodin denně je Vám k dispozici vstřícný a usměvavý personál, 
pro nějž je samozřejmostí profesionální jednání s úctou a respektem ke každému pacientovi. 
Naší snahou je vytvořit pro Vás příjemné prostředí, návštěvy Vašich blízkých jsou neomezené.  

Těšíme se na Vás!

CENTRUM 
KOMPLEXNÍ 

REHABILITAČNÍ 
PÉČE

...protože zdraví je důležité

• Trápí Vás bolesti páteře?
• Máte chronické revmatologické 
  onemocnění?
• Potřebujete akutní denní 
  rehabilitaci po operaci 
  pohybového aparátu 
  či po náhradě kloubu? 
• Hledáte akutní denní rehabilitaci
  po prodělané mozkové mrtvici?

U NÁS JSTE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ!

Kontakt: 

Oblastní nemocnice Příbram,  Oddělení lůžkové rehabilitace,
budova I, 4. patro, vchod 2, Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I, tel.: 318 641 680,
www.nemocnicepribram.cz

 
 bez cestování do lázní.

Vodoléčba
Perličkové koupele, vířivé koupele, plavání v bazénu
Široké spektrum masáží
Relaxační masáže,  podvodní masáže, medová a Breussova masáž, 
masáž horkými lávovými kameny,  masáže hlavy a obličeje, reflexní masáž 
plosky nohy.
Léčebné zábaly

Využijte kombinace několika procedur v jednom balení! Věnujte relaxační balíček jako dárek 
svým blízkým, přátelům nebo rodinným příslušníkům. Pečující procedury je nadchnou 
a prospějí jejich organismu. Ceny relaxačních balíčků již od 300,- Kč.

 
Nemusíte jezdit do lázní, lázeňské procedury máte na dosah. Naší předností a Vaší jistotou 
je profesionální a zkušený tým odborníků se specializací na fyzioterapii. Příjemné prostředí 
a vstřícný a usměvavý personál je samozřejmostí. Přijďte se přesvědčit. 
 

Jsme vám k dispozici osobně či telefonicky na čísle 318 654 357 od pondělí do pátku vždy 
od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.00.
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PÉČE
 

...protože zdraví je důležité

Těšíme se na Vás!

Kontakt: 
Oblastní nemocnice Příbram, Centrum komplexní rehabilitační péče, 
areál II, Podbrdská 269, 261 95 Příbram V – Zdaboř, budova D, tel.: 318 654 357
www.nemocnicepribram.cz

NABÍZÍME OBLÍBENÉ LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ PROCEDURY

RELAXAČNÍ BALÍČKY

PROČ SI VYBRAT NÁS?

OBJEDNÁVEJTE SE A INFORMUJTE SE

Navštivte nás a vyberte si z nabídky našich relaxačních programů!
Bude o vás pečovat tým kvalifikovaných fyzioterapeutů.

LÁZNĚ NA DOSAH


