FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

REHABILITÁCIA
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica poskytuje komplexnú zdravotnú
starostlivosť. Dôležitou zložkou starostlivosti je aj rehabilitácia po
absolvovaní zákroku, či rehabilitácia ako samostatná liečba zdravotného
problému. Na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
vám ponúkame široké spektrum terapie a liečby.
Ponúkame komplexnú
rehabilitačnú starostlivosť
• po operáciách pohybového aparátu
• po úrazoch
• po amputáciách dolných končatín

Poskytujeme rehabilitačnú liečbu pri
•
•
•
•
•
•

bolestiach chrbtice, kĺbov, svalov
funkčnej sterilite
inkontinencii
reume
osteoporóze
skleróze multiplex, atď.

Terapeutické
možnosti
• Fyzikálna liečba
rôzne druhy elektroliečby, ultrazvuk, laser, biolampa, TENS,
Rebox, magnetoterapia, masáže: klasické, reflexné,
manuálna lymfodrenáž, prístrojová lymfodrenáž, mäkké
techniky, teplo liečba (parafín, lavaterm, Kenny náparky), trakcie, mechanoterapia, manuálna terapia, rehabilitačný náučný chodník pre pacientov po amputácii
dolnej končatiny, jediný svojho druhu na Slovensku.

Pomôžeme vám pri kožných problémoch,
alergiách, pri snahe zbaviť sa nadváhy, celulitídy, či
závislosti od fajčenia.
PREČO U NÁS
V prvom rade vám odborný lekár – fyziater, urobí komplexnú diagnostiku zdravotného problému a naordinuje
vám najvhodnejšiu terapiu.
Náš tím tvoria štyria atestovaní lekári z odboru, 19 erudovaných fyzioterapeutiek, terapeutov a dvaja maséri.
Väčšina procedúr je hradená z verejného zdravotného
poistenia.
Procedúry, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa ponúkame za výhodné ceny.
Spolu s ďalšími takmer sto špecializovanými ambulanciami z iných odborov máte rehabilitáciu pod jednou
strechou.

• Pohybová liečba
Špeciálne metodiky: reflexná liečba podľa Vojtu, proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia, Bobathov
koncept, orofaciálna stimulácia, LTV skolióz metódou
segmentálnej centrácie, LTV podľa McKenzieho, loptičkovanie, LTV na nestabilných plošinách, LTV pri funkčných sterilitách podľa Mojžišovej, Pillatesové cvičenia,
DNS, McKenzie cvičenia, SPS systém – špirálová stabilizácia a ako prví na Slovensku cvičíme metódou
Spiraldynamik.
• Nadštandardné služby *
Akupunktúra, banková masáž, plynové injekcie, aurikulopunktúra, moxovanie, kozmetická lymfomasáž, banky,
kineziotaping, udržiavacie cvičenie po umelých náhradách kĺbov končatín, po operácii chrbtice, pri inkontinencii, osteoporóze.
OBJEDNAJTE SA
Oddelenie fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
Ambulancia
048/441 2611
Nadštandardné služby
048/441 3441

* Služba nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, pacient ju hradí sám.
Ceny sú upravené v internej smernici S-A-39 Úhrady za služby a výkony vo FNsP F.D. Roosevelta. S výškou cien Vás oboznámia na ambulancii, informujte sa v pokladni alebo na webovej stránke nemocnice www.fnspfdr.sk

