Lázně Vráž, jako specializované pracoviště pro léčbu neurologických onemocnění a
onemocnění pohybového aparátu, mohou nabídnout Vašemu sdružení cenově velmi
výhodný rekondiční pobyt. Výhodou oproti podobným nabídkám z rekreačních
zařízení je nesrovnatelné personální, přístrojové a rehabilitační vybavení.
Lázně Vráž jsou připravené i na pobyt těžce pohybově handicapovaných osob,
disponují moderním vybavením a jsou zaštítěné předními odborníky v oboru
rehabilitace, balneologie a neurologie v ČR. Lázně Vráž jsou plně BEZBARIÉROVÉ, a
to nejen v ubytovací a stravovací části, ale hlavně v celém balneoprovozu, vodoléčbě i
elektroléčbě (zvedáky u van, bazénu atd…), takže mohou nabídnout komfortní
absolvování procedur pro každého klienta, bez ohledu na stupeň jeho pohyblivosti. U
takových klientů je však nutné, aby byli soběstační nebo měli svůj doprovod.
Další nespornou výhodou je vzájemné propojení všech budov lázní zastřešeným a
vytápěným koridorem (spojovací chodba), z tohoto důvodu účastníci pobytu nebudou
mít problém se složitým převlékáním a přesuny jak na jednotlivé léčebné procedury,
tak na snídaně, obědy a večeře a mají veškeré aktivity tzv. pod jednou střechou.
Důležitým prvkem rekondičního pobytu je i edukační část. Naši odborníci – lékaři,
jsou připraveni profesionálním způsobem vysvětlit podstatu problému onemocnění a
zodpovědět dotazy účastníků rekondičního pobytu. Zdravotní tým se skládá z
primáře lázní, lékařů-specialistů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a profesionálních
masérů ve zdravotnictví.
Rekondiční pobyt přispěje k aktivaci klientů, každého účastníka se snaží naučit, jak na
sobě cílevědomě pracovat a dosáhnout zlepšení fyzické a psychické kondice, změnit
nebo zcela odstranit nepříznivý vliv onemocnění. Při rekondičním pobytu má každý
možnost setkání s jinými osobami se stejným onemocněním. Výměna informací,
zkušeností a další svépomocné aktivity jsou velice přínosné v překonávání následků
onemocnění.
Lázně Vráž jsou obklopeny rozsáhlým anglickým parkem zaručujícím klientům
maximální klid a soukromí a přímo vybízejícím k dlouhým uklidňujícím procházkám.
Rostoucí ceny v tradičních lázeňských místech, zvyšující se náklady domácností a
nepřidělení dotací si vyžadují hledat nové cesty i pro pořádání rekondičních pobytů.
Každý si jistě uvědomuje význam rekondic pro zdravotní stav klientů. Zajistit cenovou
dostupnost pro co největší počet klientů a profesionální úroveň, bylo hlavním zadáním
pro společnost Lázně Vráž. Věříme, že námi pečlivě připravený program zahrnuje vše
výše popsané.

