Nabídka od kolektivního člena Lázní Bělohrad a.s.
V Lázních Bělohrad nabízíme klientům s diagnózou ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova choroba) slevu na doplatky k pobytu (100% sleva na dvoulůžkovém pokoji, 50% sleva
na jednolůžkovém pokoji). Akce platí do 31. 3. 2021.

Vážení Bechtěrevici,
pokud máte zájem ještě v březnu přijet k nám, neváhejte a kontaktujte nás.
Martina Vanická
Marketingový specialista
Tel.: 493 767 345

Lázeňská léčba pacientů s M. Bechtěrev v Sanatoriích Klimkovice
Sanatoria Klimkovice poskytují léčebně-rehabilitační péči pro dospělé i děti, ať už s diagnózou ortopedickou, traumatologickou či neurologickou. M. Bechtěrev patří k základním
diagnózám, na které se naše zařízení specializuje.
Máme více než 25 let zkušeností, špičkové vybavení, individuální přístup a vynikající
výsledky.
Lázeňský komplex je plně bezbariérový a najdete zde všechny služby pod jednou střechou.
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Profesionální péče, komfortní ubytování a kvalitní gastronomický servis jsou samozřejmostí.
Park a okolní příroda vybízí k aktivnímu odpočinku i relaxaci.
Klientům s indikací ankylozující spondylitis poskytujeme léčebně-rehabilitační péči hrazenou ze zdravotního pojištění. Ve formě komplexní lázeňské péče se jedná o pobyt v délce
28 dní s možností prodloužení, který je plně hrazený zdravotní pojišťovnou. Formou příspěvkové lázeňské péče, s finanční spoluúčastí klienta, lze absolvovat pobyt v délce 14 – 21 dní.
Návrh na lázeňskou péči předepisuje praktický lékař dle doporučení ošetřujícího lékaře –
ambulantního specialisty.
Léčebně-rehabilitační plán je sestavován na základě vstupního lékařského vyšetření v lázních, podle individuálních potřeb každého klienta. Soubor vybraných procedur přináší pozitivní efekt nejen na primární projevy Bechtěrevovy nemoci, ale příznivě působí také na častá
přidružená onemocnění, jakými jsou např. osteoporóza či kardiovaskulární onemocnění.
K výborným výsledkům léčby přispívají kromě profesionálního týmu lékařů a fyzioterapeutů
také inovativní přístupy, moderní diagnostické a léčebné pomůcky a přístroje, jejichž
nabídku stále rozšiřujeme.
Poslední novinkou je VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE – časově nenáročná a
bezbolestná terapie s rychlými výsledky. Terapie vysokoindukčním elektromagnetickým stimulátorem spočívá
v intenzivním elektromagnetickém poli, které je zacíleno
pomocí aplikátoru přímo na
oblast potíží. Energie přístroje
o unikátním výkonu až 3 Tesla
proniká cíleně do hloubky až
10 cm a je schopna pozitivně
ovlivnit problémy v oblasti
svalů, vazivových struktur a
kloubů. Mezi hlavní účinky vysokoindukčního elektromagnetického přístroje patří zejména analgetický efekt, podpora
hojení a svalová relaxace. Tato terapie je vhodná zejména při akutní a chronické bolesti zad,
osteoartritidě, revmatické a degenerativní artritidě, svalových bolestech a spasmech, kloubních a vazivových problémech (zamrzlé rameno, tenisový loket, úponové bolesti kolene atd.).
Dále má léčebné účinky na nervové a urologické potíže.
Při diagnóze Bechtěrevovy nemoci velmi příznivě působí také další jedinečné terapie, jako
je audiovizuální a somatická relaxace (AVS), sirná koupel, spirální relaxace na vodní posteli
nebo fototerapie - infra. Pozitivní efekt terapií podporují také procedury využívající unikátní
přírodní léčivý zdroj – jodobromovou solanku, která zlepšuje prokrvení tkání, uvolňuje svalové kontraktury a zmírňuje zánětlivé procesy.
AquaKlim, s.r.o.
Sanatoria Klimkovice
Hýlov 24, 742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz

Infolinka: 800 229 228
Přijímací kancelář: 556 422 105, 556 422 345
rezervace@sanklim.cz
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