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Den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice, a.s.
měl úspěch
Více než dvě stovky lidí se přišly podívat na nově zrekonstruované a zmodernizované oddělení
Rehabilitace Bílovecké nemocnice. To poskytuje pacientům kompletní fyzioterapeutické a
ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, elektrostimulace a
dalších. Dne 26. ledna 2017 zde proběhl den otevřených dveří. O prohlídku měla veřejnost velký
zájem.
Historicky vůbec první den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace se nesl ve znamení mnoha
zajímavých otázek ze stran potenciálních pacientů a návštěvníků a mnoha zajímavých a potřebných
odpovědí ze stran špičkových fyzioterapeutů oddělení Rehabilitace. „Doporučte mi prosím cviky na
tenisový loket, on ne a ne přestat zlobit,“ povzdechla si paní Alena z Bílovce. „A když mám po zlomenině
krčku, mohla bych se na doporučení mého lékaře u vás objednat?“ Doptávala se zase paní Eva ze
Studénky. Školený tým fyzioterapeutů Bílovecké nemocnice ochotně odpovídal nejen na tyto konkrétní
otázky.
Návštěvníci se dostali do míst, která jsou přístupná jen pacientům a lidé se tam běžně nedostanou.
Prohlédli si nově zrekonstruované a moderně vybavené oddělení, nechali si vysvětlit jednotlivé cvičení u
konkrétních problem. Byly jim předvedeny pomůcky, kterými disponuje tělocvična Bílovecké nemocnice
a zajímali se například také o perličkové koupele či koupele pro rehabilitaci horních i dolních končetin.
„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na
podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní
vybavení.,“ doplnila vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.
„Cílem bylo přiblížit toto oddělení místním lidem a lidem z širokého okolí. Rehabilitace disponuje
skvělým technickým vybavením, kvalitními lékaři, profesionálním a špičkově vyškoleným týmem
fyzioterapeutů a věřím, že právě kombinace tohoto jako celku dokáže pacientům pomoci,“ říká ředitel
nemocnice JUDr. Zdeněk Horák, MBA.
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