
 

SPEKTRUM PÉČE NA REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s. 
 
Rehabilitační oddělení je ambulantní pracoviště nelůžkového typu. Oddělení poskytuje komplexní 
rehabilitační péči prioritně pacientům ošetřeným v Nemocnici Šumperk a.s. – ambulantním i 
hospitalizovaným. 
Nejčastěji se jedná o rehabilitacistavů: 
 

 po traumatech s postižením pohybového aparátu, včetně stavů pooperačních, 

 po ortopedických operacích, po TEP kyčelních i kolenních kloubů – podílíme se na projektu 
Pacientská cesta 

 po úrazech a onemocněních centrální i periferní nervové soustavy,  
včetně stavů po neurochirurgických aspondylochirurgických výkonech, 

 vertebrogenní algické syndromy, polyartralgie, revmatické choroby, 

 funkční poruchy pohybové soustavy, 

 komplikace metabolických poruch, předevšímdiabetu- angiopatie, neuropatie, stavy  
po amputacích apod., 

 u vybraných chirurgických, interních, gynekologických a ORL onemocnění. 
 
Diagnostické výkony: 
 

 vyšetření lékařem RFM, s indikací terapie a stanovením rehabilitačního programu – 
ambulance lékaře pracuje na bázi předchozího objednávání pacientů 

 kineziologické vyšetření fyzioterapeutem. 
 

Terapeutické výkony: 
 
Fyzikální terapie:kompletní spektrum elektroterapie včetně kombinované terapie, 4 komorová 
galvanoterapie,distanční elektroterapie,elektrostimulace a elektrogymnastika, včetně 
elektrostimulace hlasivek,aktivace oslabených svalů pánevního dna na přístroji MYO 200, 
magnetoterapie, vakuumkompresivní terapie, ultrazvuk, aplikace tepelných nosičů, infrazářič. 
 
Vodoléčebné procedury: podvodní masáže, hydrogalvan, vířivé koupele pro horní a dolní končetiny, 
celotělové vířivé koupele-air systém, rehabilitační bazén s teplou vodou. 
 

Mechanoterapie: Antigravitační přístroj Alter G, rotopedy, mechanický pás 

Individuální léčebná tělesná výchova: měkké a mobilizační techniky, funkční manuální medicína, 
Brügger koncept, Bobath koncept, metoda PNF, ACT, koncept McKenzie, metoda dle Mojžíšové, 
metoda Roswithy Brunkow, cvičení na nestabilních plošinách, na míčích, bazální programy, 
senzomotorická cvičení, míčkování, Redcord, léčba poruch pánevního dna, péče o pac. 
s endometriózou, metoda SPS = SM systém dle Smíška, respirační fyzioterapie pomocí dechových 
trenažérů 

Nadstandardní péče: V rámci nadstandardní péče poskytujeme rekondičně-relaxační programy, ruční 
masáže, laseroterapii vysokovýkonnými MLS lasery,laseroakupunkturu, tejpování, aplikaci plynových 
injekcí, aplikaci rázové vlnya další služby. Více informací naleznete v ceníku placených služeb. 

 
V Šumperku dne 08.02. 2023 
Zpracovala:  prim. MUDr. Jitka Krejčí 
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