
Lázeňská léčba
a regenerace
nejen po covidu-19



Lázně Luhačovice, a.s.

nejlepší volba pro lázeňskou léčbu 
dýchacích cest

Společnost Lázně Luhačovice, a.s. je nestátním zdra- 
votnickým zařízením a největší lázeňskou společností   
v Luhačovicích. 

Má více než stoletou tradici v léčbě onemocnění dýcha-
cího ústrojí. 

Léčíme řadu chronických plicních onemocnění včetně 
astmatu, CHOPN či plicních fibróz. S onemocněním dý- 
chacích cest ročně léčíme na 3 000 dospělých pacientů 
a dětí od 1,5 roku. To je nejvíce z celé ČR!

Hlavní léčebnou metodou plicních onemocnění jsou 
inhalace přírodními minerálními vodami. Inhalace 
doplňují dechové rehabilitace, masáže, vodoléčebné 
procedury a pitná terapie zdejších minerální vod. Lázeň-
ská léčba pomůže uvolnit dýchací cesty, zlepší plicní 
ventilaci, upraví dechový stereotyp a celkově přispívá     
k posílení imunity a tělesné zdatnosti. 

Ročně provedeme bezmála 200 000 inhalací minerální 
léčivé vody a na 80 000 přírodních minerálních koupelí.



Lázeňská léčba po covidu-19

Onemocnění covid-19 může probíhat různými formami, 
od bezpříznakových až po velmi těžké případy. 

Covid-19 může znamenat i dlouhodobé zdravotní 
problémy. Jedním z následků je postcovidový syndrom. 
Projevuje se silnou únavou, přetrvávajícími dechovými 
obtížemi, tíží na hrudi, dušností, bolestmi hlavy                   
a úzkostmi. Nezřídka se objevuje svalová slabost a bo- 
lesti pohybového aparátu. Následné potíže mohou mít      
i ti, kteří prodělali nemoc bez výrazných komplikací. 

Po prodělání této nemoci může docházet k více či méně 
závažnému poškození plic a průdušek. Tyto následky 
léčíme. Využíváme osvědčené léčebné postupy obvyklé 
u onemocnění dýchacích cest a naše jedinečné letité 
zkušenosti s léčbou celé řady různých plicních chorob. 

Stejně jako u jiných onemocnění hraje během rekonva-
lescence po onemocnění covid-19 klíčovou úlohu reha- 
bilitace. Napomáhá regenerovat dechové funkce, vede ke 
zvýšení fyzické i psychické kondice a v neposlední řadě 
působí preventivně. Rehabilitaci po prodělané nemoci  
covid-19 poskytujeme v našich lázních také dětem.

Nepodceňujte rekonvalescenci a přijeďte do lázní.  
Lázeňskou léčbu po prodělaném onemocnění covid-19 
hradí zdravotní pojišťovny.

Nepodceňujte rekonvalescenci

Lázeňská léčba po covidu-19



Lázeňská léčba po covidu-19

Zkušenosti s onemocněním covid-19 ukazují, že pacienti, kteří 
absolvovali jeho těžkou formu, mají následně dlouhodobé potíže 
spočívající ve snížení dechových funkcí. U jedinců se souběžným 
chronickým onemocněním dochází navíc k různým komplikacím. 

Závažnější případy zákeřné nemoci vedou k zápalu plic – pneu-
monii. U těchto pacientů je důležité, aby jejich zdravotní stav i po 
vyléčení nemoci covid-19 sledoval plicní lékař. 

V případě, že u vás nemoc covid-19 způsobí pneumonii, vztahuje 
se na vás možnost komplexní lázeňské léčby zaměřené na 
diagnózu V/3 – stavy po komplikovaném zánětu plic. Lázeňskou 
léčbu v délce 21 dnů podstoupíte do 4 měsíců po ukončení 
hospitalizace. 

Návrh na komplexní lázeňskou péči hrazenou zdravotními 
pojišťovnami vám vystaví praktický lékař na doporučení pneumo-
loga, případně přímo váš odborný lékař. 

Komplexní lázeňská péče
hrazená zdravotní pojišťovnou

Lázeňská léčba po covidu-19

Zeptejte se svého lékaře na lázeňskou léčbu 
hrazenou plně ze zdravotního pojištění! 



Lázeňská léčba po covidu-19

Regenerace pro samoplátce 

Lázeňská léčba po covidu-19
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Do lázní můžete přijet i bez doporučení 
lékaře. Jako samoplátce nepotřebujete 
žádná lékařská schválení 
či potvrzení. 

Lázně Luhačovice, a.s. poskytují špičkovou lázeňskou 
léčbu mnoha zdravotních potíží s pomocí unikátních 
přírodních léčivých zdrojů, panenské přírody a čistého 
ovzduší.

Pokud jste prodělali onemocnění covid-19 a máte 
přetrvávající zdravotní potíže či se necítíte dostatečně 
fit, dopřejte svému tělu náš speciálně rehabilitační 
pobyt pro samoplátce v Lázních Luhačovice. Přispěje        
k vašemu zotavení a celkovému posílení vitality.

Pro samoplátce nabízíme širokou škálu dalších léčeb-
ných, regeneračních, relaxačních i wellness pobytů.           
U nás si vybere každý bez ohledu na věk. Přijeďte do 
našich lázní zregenerovat tělo a načerpat novou energii. 
Posilte imunitu i u svých dětí! 

Nabídku léčebných pobytů pro dospělé i děti najdete na 
našich webových stránkách www.LazneLuhacovice.cz
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Lázeňská léčba unikátními přírodními léčivými vodami může být 
řešením léčby i jiných onemocnění, se kterými se léčíte či způ- 
sobených covidem. Nejznámější luhačovickou přírodní minerální 
vodou je Vincentka. 

Naše lázně disponují odbornými lékaři, fyzioterapeuty a technic-
kým vybavením k poskytování vysoce kvalitní léčby. Jsme smluv-
ním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.a.s.

V Luhačovicích poskytuje lázeňskou léčbu více společností. 
Chcete se dostat právě k nám?

Požádejte lékaře, aby vypsal v návrhu na lázeňskou péči 
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 

Písmena a.s. (akciová společnost) vám zaručí léčbu 
právě v našich zařízeních v Luhačovicích. 

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 682 100, +420 734 645 380
e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz

.  nemoci dýchacího ústrojí  .  nemoci pohybového ústrojí  
.  nemoci nervové  .  nemoci oběhového ústrojí  
.  diabetes mellitus  .  nemoci trávicího ústrojí  

.  rekondice po onkologické léčbě

Co v Lázních Luhačovice léčíme...

Neodkládejte svou lázeňskou léčbu! Probíhá pod dohledem 
lékaře podle předepsaného individuálního léčebného programu. 
Pozitivní účinky lázeňské léčby přírodními léčivými vodami           
a odborně vedené rehabilitace přetrvávají ještě několik měsíců 
po jejím ukončení.

Pokud to vyžaduje váš zdravotní stav, požádejte svého lékaře 
nebo specialistu o vystavení návrhu na lázeňskou péči.


