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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 
 

 

Rehabilitační oddělení má ambulantní a lůžkovou část, která je součástí iktové jednotky 

Nemocnice Děčín. Oddělení poskytuje péči pacientům v rozsahu oboru fyziatrie, léčebné 

rehabilitace a ergoterapie. Dále má k dispozici klinického psychologa a logopeda. 

 

Lékařem prováděné výkony: 
vyšetření, poradenská činnost v rámci oboru, výkony manuální medicíny, obstřiky měkkých 

tkání, periferních nervů, punkce kloubů s aplikací léků, předpis zdravotnických a ortopedických 

pomůcek, navrhování lázeňské léčby. 

Výkony prováděné ergoterapeutem: 
ergoterapeutické vyšetření, nácvik sebeobsluhy, nácvik všedních denních činností 

 

Výkony prováděné fyzioterapeutem: 
Vyšetření, aplikace elektro a vodoléčebných procedur, léčebná tělesná výchova, techniky 

manuální medicíny, trakce, aplikace tepelných procedur, poradenská činnost a instruktáže 

v rámci oboru, nácvik lokomoce a sebeobsluhy 

 

Vodoléčebný provoz disponuje Hubbardovým bazénem, podvodní masáží, vířivkami na horní i 

dolní končetiny. 

 

Provoz elektroléčby disponuje všemi standardními druhy elektroterapie: 

diadynamické proudy, galvanické, faradické, Trabertovy proudy, interferenční, TENS proudy, 

neurostimulační proudy, elektrogymnastika, ultrazvuk, magnetoterapie, vakuová masáž, 

manuální a přístrojové lymfodrenáže 

 

V provozu manuální léčby se provádějí parafínové zábaly, různé druhy masáží: reflexní, 

tlakové, vazivové, lymfodrenáže, techniky zaměřené na měkké tkáně, mobilizace páteře a 

kloubů, manuální i přístrojová trakce, léčebná tělesná výchova, senzomotorické cvičení, cvičení 

pánevního dna, cvičení dle Mojžíšové. Lze využít rotopedu, žebřin, míčů a mechanických 

pomůcek. 

K vyšetření rehabilitačním lékařem se lze objednat na tel. č. 412 705 301, eventuelně 412 705 

327. 

K léčbě na rehabilitačním oddělení se lze objednat osobně nebo na tel. č. 412 705 466 (l. 467, 

468, 469). Provozní doba rehabilitační ambulance je pondělí až čtvrtek od 7,00 – 18,00 hodin, 

v pátek od 7,00 do 14,00 hodin. 
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Všechny výkony předepsané lékařem prováděné na našem oddělení hradí svým pojištěncům 

příslušné zdravotní pojišťovny. Bez předpisu lékaře, za přímou úhradu, je možné absolvovat 

následující procedury: 

klasická masáž šíje, masáž zad částečná a klasická masáž šíje i zad, parafín, solux, vířivá 

končetinová koupel, podvodní masáž, reflexologie plosky nohou, přístrojová lymfodrenáž DKK 

 

Ambulantní část RHB oddělení je situována v 1. patře pavilonu I (interních oborů) a lůžková 

část v 6. patře pavilonu I. Provoz je bezbariérový. 

 

 

 

 


