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Díky vysoké úrovni léčby, která je založena na mi-
mořádném přírodním bohatství jodobromové 
vody s vysokým obsahem jodu, profesionalitě za-
městnanců,  nejnovější zdravotní technice včetně 
robotických přístrojů a kvalitě doplňkových služeb, 
se Lázně Darkov řadí mezi vyhledávaná lázeňská 
zařízení.

Klienti zde naleznou kompletní a profesionální 
služby, a to nejen léčebné, ale i gastronomické 
a kulturně společenské. Nabízíme příjemné lázeň-
ské prostředí a ubytování v nově  zrekonstruo-
vaných pokojích.

Pobyt u nás je Vaše správné rozhodnutí.



Léčíme klienty po  úrazech,  operacích, s chro-
nickými či vrozenými onemocněními pohybového 
aparátu.

Řízený program včasné  pooperační  rehabili-
tace klientů po implantaci kloubní náhrady (TEP) 
je jedním z „nosných“ léčebných programů Lázní 
Darkov.  

Problematikou kloubních náhrad se zabýváme 
více než 30 let. 

LÉČBA  NEMOCÍ POHYBOVÉHO  ÚS TROJÍ



Poskytujeme lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
klientům po cévních mozkových příhodách, pora-
něních mozku, míchy a dalších neurologických 
onemocněních.

Pomáháme klientům k maximální soběstačnosti 
s využitím špičkových robotických přístrojů.

Reoambulátor – antigravitační trenažér chůze, 
jediný přístroj v ČR.

Gloreha – moderní zařízení pro zlepšení funkční 
schopnosti ruky.

Imoove – přístroj pro funkční rehabilitaci.

LÉČBA NEMOCÍ NERVOVÝCH



Cílem léčebné péče je sestavení individuálního re-
habilitačního programu tak, aby byly minimalizo-
vány následky nemocí.  

Specializujeme se na léčebnou rehabilitaci klien-
tek po gynekologických operacích, sterilitu, en-
dometriózu, inkontinenci a menopauzu. 

Osobní přístup a zachování intimity pro spokoje-
nost klientek po celou dobu léčebného pobytu 
jsou samozřejmostí. 

LÉČBA NEMOCÍ GYNEKO LOGICKÝCH



Léčebný pobyt pomáhá klientům zlepšit jejich 
celkovou fyzickou i psychickou kondici, nastavit 
změnu životního stylu a vrátit se zpět do plno-
hodnotného života.

Ordinací balneoterapie, fyzioterapie, elektrote-
rapie a termoterapie pozitivně  ovlivňujeme 
léčbu poškození a onemocnění kůže, především 
u popálenin, psoriázy a atopického ekzému.

LÉČBA NEMOCÍ OBĚHOVÉHO ÚS TROJÍ

LÉČBA NEMOCÍ KO ŽNÍCH



Silně mineralizovaná, hypertonická, chloridosod-
ná jodobromová voda, tzv. jodobromová solanka, 
je mořskou vodou třetihorního původu, která 
se vyznačuje mimořádně vysokým obsahem jodu. 

 ~ Příznivě ovlivňuje funkci štítné žlázy, kolagenní 
a elastické struktury ve svalech, vazivu, kloub-
ních pouzdrech, kožní defekty, pooperační a po-
páleninové jizvy.

 ~ Snižuje krevní tlak, hladinu cholesterolu.
 ~ Zlepšuje kvalitu cévní stěny, práci srdce a celého 

krevního oběhu.
 ~ Podporuje rozšíření velkých cév.

Vynikající účinek přírodního jodu z darkovských 
léčivých  pramenů je důležitou součástí kom-
plexní balneorehabilitace. Léčba přírodním jodem 
je nenahraditelná. 

PŘÍRODNÍ  LÉČIVÝ ZDROJ –  SO LANKA



II .  NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚS TROJÍ
II/1     Symptomatická ischemická choroba srdeční
II/3     Hypertenzní nemoc  II. až III. stupně
II/4   Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklero-

tickém II b. nebo zánětlivém
II/5     Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombó-

zách; chronický lymfatický edém
II/8     Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních opera-

cích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty;  
stavy po perkutánní transluminární angioplastice

VI.  NEMOCI NERVOVÉ
VI/1 Obrna lícního nervu; postpoliomyelitický syndrom;  

chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční po-
lyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze        

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po me-

ningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis;  
stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud 
jsou přítomny spasticko-paretické známky

VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známka-
mi obnovující se funkce

VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a peri-
ferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami 
obnovující se funkce

VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocně-
ní v remisi

VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a de-
generativní

VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy
VI/10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mo-

bility bez výrazných psychických změn, za předpokladu 
udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti nebo 
plné nezávislosti a soběstačnosti      

VI/11 Parkinsonova nemoc (netýká se parkinsonského syn-
dromu a sekundárního extrapyramidového syndromu 
při léčbě psychofarmaky)

VII.  NEMOCI POHYBOVÉHO ÚS TROJÍ
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revma-

toidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená 
v rámci ambulantní péče

VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), sou-
stavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená 
v rámci ambulantní péče;  Reiterův syndrom; entero-
patická artritis, reaktivní – parainfekční); sekundární 
artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci 

INDIKAČNÍ  S E Z NAM LÁZEŇSKÉ PÉČE
v Lázních Darkov



ambulantní péče; difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené 
v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythema-
todus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, 
Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy)

VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambu-
lantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efek-
tivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci 
osteoporózy; kostní změny, které jsou následkem prá-
ce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle 
jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemo-
cí z povolání

VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, 
úponu svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně 
onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouho-
dobého, nadměrného, jednostranného přetěžování 
jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, 
který stanoví seznam nemocí z povolání)

VII/7 Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči 
ortopeda a rehabilitačního lékaře

VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích;  artropatie     
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního 

původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní 

náhrady
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedic-

kých operacích včetně stavů po operacích meziobrat-
lových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není 
soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče 
efektivní

VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 
1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou

X .  NEMOCI KO ŽNÍ
X/1 Atopický ekzém
X/2 Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris
X/3 Toxická kontaktní dermatitis; ekzém jako nemoc z po-

volání v soustavné péči dermatovenerologa   
X/4 Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu
X/5 Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, 

kde hrozí značné kontraktury

XI.  NEMOCI GYNEKO LOGICKÉ
XI/1 Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních 

potratů); sekundární sterilita na podkladě zánětlivém 
i funkčním; abortus habitualis    

XI/2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel 
a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, 
adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis 
chronica)

XI/3 Stavy po komplikovaných operacích gynekologických;  
stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé 
pánve         



REHABILITAČNÍ SANATORIUM
Čsl. armády 2954/2 · 733 12 Karviná-Hranice

PO–PÁ 7.00–15.30 · +420 596 372 334

HISTORICKÉ LÁZNĚ DARKOV
Lázeňská 48/41 · 735 03 Karviná-Darkov 
PO–SO 7.00–17.00 · +420 596 376 203

WWW.DARKOV.CZ 
info@darkov.cz

nonstop · +420 596 372 210 · +420 604 367 323
www.facebook.com/LazneDarkov

e-shop: eshop.darkov.cz

JAK S E K NÁM D OS TANETE?


