„Snažím se zhubnout,
ale ať dělám, co dělám,
vůbec se mi to nedaří.“

Praha

Brno

„Pan doktor říká,
že mám astma.
Nevím co to je, ale někdy
se mi špatně dýchá.“
„Chtěla bych běhat
jako jiné děti, ale moje
nohy mě nechtějí
poslouchat.“

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace

Jihomoravské dětské léčebny,

Od roku 2016 držitel Certifikátu kvality
a bezpečí při poskytování zdravotní péče

679 62 Křetín 12, www.detskelecebny.cz

www.detskelecebny.cz

příspěvková organizace
Boskovice
Bedřicha Smetany 7, 68001 Boskovice
telefon: +420 511 123 219
mobilní telefon: +420 607 636 616
e-mail: boskovice@detskelecebny.cz
www.detskelecebny.cz/boskovice

Křetín
679 62 Křetín 12
telefon: +420 516 470 000
mobilní telefon: +420 727 969 569
e-mail: kretin@detskelecebny.cz
www.detskelecebny.cz/kretin

Ostrov u Macochy
67914 Ostrov uMacochy 389
telefon: +420 516 444 232
mobilní telefon: +420 739 171 799
e-mail: ostrov@detskelecebny.cz
www.detskelecebny.cz/ostrov
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Dětská léčebna pohybových poruch
Boskovice
• Děti s DMO všech druhů a kombinací.
• Neurologická onemocnění s projevy
na pohybové ústrojí.
• Ortopedické vady, stavy po úrazech
a operacích.

Dětská léčebna Křetín
• Recidivující a chronická onemocnění
dýchacích cest: astma, senná rýma,
dlouhotrvající kašel, snížená obranyschopnost,
opakované infekty dýchacích cest.
• Obezita u dětí a mladistvých, nechutenství,
podvýživa, astenie.
• Vadné držení těla, lehčí typ skolióz.

Komplexní rehabilitační péče pro děti
od 1 roku do 18 let,
do 6 let možný doprovod.

Léčebný pobyt dítěte a doprovodu
(do 6 let) je hrazen ze zdravotního pojištění.

Součásti léčebny je mateřská i základní škola.

Pro děti od 2 do 18 let, možný doprovod,
vhodný pro děti do 6 let.
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Součástí léčebny je základní a mateřská škola.

Dětská léčebna se speleoterapií
Ostrov u Macochy
• nemoci alergické: astma, alergická rýma,
pollinosis
• nemoci bakteriální a virové: opakované
záněty dýchacích cest (zánět průdušek,
zánět plic, laryngitidy, sinusitidy)
• nemoci s oslabenou imunitou
• atopický ekzém
• stavy po operacích dýchacích cest
(adenoidektomie)
Pro děti od 4 do 18 let. U dětí do 6 let je možný doprovod.
Součástí léčebny je základní škola.
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