Moje dojmy z mého pobytu v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

Dobrý den,
chtěl bych se s Vámi podělit o své dojmy z již druhého léčebně rehabilitačního pobytu v
Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi od 12.11.2019 do 10.2.2020.
Je mi 62 let a onemocněl jsem velmi vzácným a životu nebezpečným onemocněním Guillan-Barre
GBS syndromem. Ochrnul jsem na celé tělo včetně ochrnutí dýchacích a polykacích orgánů. Po
celkové stabilizaci organismu a imunitního systému je nejdůležitější intenzivní a cílená rehabilitace.
Přijel jsem do Kladrub ležící na lůžku a odcházel jsem o 2 francouzských holích !
Protože jsem velký bojovník, využil jsem všech nabízených rehabilitačních postupů, které pro mě
byly vhodné a setkal jsem se u všech zaměstnanců RÚ vysoké odborné, lidské i psychické podpory.
Celý můj rehabilitační program byl sestaven přehledně, systematicky a bez časových prostojů.
Samozřejmě se myslelo i na relaxaci.
Jednotlivá cvičení byla předepisována postupně, až po nejtěžší cviky, podle stavu celého těla.
Samozřejmě jsem podstoupil i cvičení na nejmodernějších robotických strojích.
Součastí mé rehabilitace byla i cvičení ochrnutých hlasivek, polykacích a dýchacích svalů, u
logopedů. A také i konzultace u klinických psychologů.
Rehabilitační ústav v Kladrubech disponuje dokonalým informačním systémem o stavu pacienta.
Stav pacienta je od začatku až do konce léčby dokonale sledován a vyhodnocován. Každý den lékař
obchází pacienty, kontroluje zdravotní stav a okamžitě řeší případné připomínky pacienta.
Vzájemná spolupráce primářů, lékařů, rehabilitačních pracovníků, psychologů, logopedů,
zdravotních sester, sanitářů, sociálních a protetických pracovníků, je na vysoké úrovni.
Chci poděkovat i provoznímu oddělení kuchyně, za kvalitní stravu a usměvavý a ochotný personál.
Děkuji všem, kteří mě v mé těžké nemoci maximálně pomohli ve zlepšení zdravotního stavu.
Odcházím nadšený pobytem v RÚ Kladruby.
Jmenovitě děkuji panu/paní
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