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----------------------------------------------------------------------- 

Předseda představenstva Krajské zdravotní ocenil práci denního rehabilitačního stacionáře teplické 
nemocnice  
 
S provozem denního rehabilitačního stacionáře se ve čtvrtek 23. srpna 2018 seznámili členové vedení 

Krajské zdravotní, a. s. (KZ) - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel 

společnosti. Přítomni byli i MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice 

Teplice, o. z., a hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová. Hosty stacionářem, který se nachází ve vile mimo 

areál nemocnice, v lázeňské části Teplic, provedla vedoucí tohoto oddělení teplické nemocnice Drahuše 

Feďjuková. 

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák ocenil práci teplického stacionáře, jehož pracovnice se věnují 

především zdravotně postiženým dětem. „Vaše práce je velice důležitá a záslužná. Máte můj obdiv a 

poděkování zvlášť proto, že rehabilitační činnost a s ní spojené další aktivity dokážete vést na velmi vysoké 

úrovni. Personál i pacienti si zaslouží, abychom zdejší prostředí ještě více zpříjemnili,“ přislíbil po prohlídce 

stacionáře Ing. Jiří Novák.   

„Je příjemné vědět, že stacionář si za uplynulá léta vybudoval díky zdejším pracovníkům vysoké renomé. Nelze 

se proto divit, že i rodiče dětí jejich práci chválí a že je o služby tohoto zdravotnického pracoviště zájem. Za to 

vše se sluší poděkovat,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

„Jsem velmi rád, že takové oddělení teplická nemocnice má a že může rehabilitaci pro děti nabídnout. Práce 

tohoto týmu si velice cením,“ vyzdvihl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - 

Nemocnice Teplice, o. z. 

„Moc děkuji za projevené uznání. Jsme velmi rádi, že můžeme počítat v Krajské zdravotní s dalším zlepšováním 

prostředí a podmínek pro rehabilitační práci s malými pacienty. Každá změna k lepšímu těší nás i děti, které 

k nám docházejí,“ řekla vedoucí stacionáře Drahuše Feďjuková. 

 

Bližší informace o denním rehabilitačním stacionáři: 

Denní rehabilitační stacionář se nachází mimo areál Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., ve vile 

v lázeňské části města na adrese Kmochova cesta 1, Teplice 415 01. 

Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče o skupinu defektních dětí, byl zřízen v roce 1983 Denní stacionář pro 

pohybové onemocnění dětí. Zdravotníci z tohoto pracoviště byli jedni z prvních, kteří se pustili do dlouhé cesty 

s úsilím pomáhat takto postiženým nejen dětem, ale i jejich rodinám. Stacionář je určen pro skupinu 20 dětí ve 

stáří 1-6 let. Poskytuje se zde komplexní péče, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti 

nejrůznější etiologie. Jsou zde vytvořeny dvě jednotky. Děti jsou rozděleny podle věku a druhu postižení. Při 

příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem ke stavu handicapu. 

Prostory a věcné vybavení je uzpůsobeno pro děti předškolního věku, navíc jsou zajištěny prostory pro 

individuální a skupinovou léčebnou rehabilitaci a pro vodoléčbu.  
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Péče se provádí podle předem vypracovaného denního programu, v němž jsou respektovány individuální 

potřeby dětí vyplývající z dlouhodobého i krátkodobého plánu  komplexní péče. V denním programu je nutno 

pamatovat mimo léčebné rehabilitace na rozvoj psychických funkcí, na přiměřený odpočinek, spánek a pobyt 

dětí na  čerstvém vzduchu. Děti přivážejí a odvážejí rodiče nebo jimi zmocněná osoba. 

 

Dětem se podává snídaně, ovocná svačina dopolední, oběd a svačina odpolední. Strava se připravuje podle 

předem stanoveného jídelníčku tak, aby byla přiměřená věku a hodnotná jak po stránce kalorické i biologické. 

Podle potřeby mohou děti dostávat stravu obohacenou o bílkoviny nebo dietu.  

 

Doba pobytu dítěte ve stacionáři se řídí zdravotním stavem dítěte a výsledky poskytované péče. Velký důraz se 

zde klade na individuální přístup k dítěti. Samozřejmostí je úzká spolupráce s dětským neurologem, ortopedem, 

ergoterapeutem, logopedem a psychologem.  

 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/                                          

                                         
  
Zdroj: info@kzcr.eu 
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