
Hospitalizaci u nás 
doporučí lékař
• Hospitalizaci u nás může podstoupit pacient 

z jakéhokoli regionu ČR.
• Nemocnice poskytuje péči klientům všech 

zdravotních pojišťoven.
• Pacienti k nám přichází buď z jiného zdravotního 

zařízení, aby zde pokračovali v započaté léčbě, nebo 
z domácího ošetřování.

• K ošetřovatelské a rehabilitační péči u nás je 
doporučuje pacientův ošetřující lékař (praktický, 
obvodní, specialista).

• Pacient si v případě potřeby následné péče může 
zařízení vybrat mezi dalšími podobnými a lékaře 
požádat o doporučení k hospitalizaci v naší 
nemocnici. 

• Na oddělení Nemocnice následné péče Svatá Anna 
jsou pacienti lékařem přiděleni dle diagnóz, míry 
soběstačnosti a možností aktivně rehabilitovat.

www.nnp.cz

Lidem po operacích, úrazech 
a nemocích, které snížily jejich pohyblivost,

pomáháme zpět do Života. 

Nemocnice následné péče
Svatá Anna, s.r.o.

Ošetřovatelství

Rehabilitace

Sociální služby

Proč si vybrat péči u nás?
- Vstřícný personál, individuální přístup ke klientovi
- Vysoká erudice a profesionalita
- Široké spektrum léčebných metod a prostředků
- Hezké okolí – vrch a kostel Sv. Anna a Anenský rybník
- Dobrá dostupnost z velkého území Plzeňského 

i Karlovarského kraje
- Možnost individuálních termínů návštěv

Máte další dotazy? 
Zeptejte se nebo si domluvte návštěvu a přijeďte.

Kontaktní údaje
Nemocnice následné
péče Svatá Anna, s.r.o.
Kyjovská 607
348 15 Planá
GPS: 49°52’47.085”N 
          12°43’20.663”E
Web: www.nnp.cz
Email: info@nnp.cz

Tel: 374 751 911 / 912 
Fax: 374 751 999
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Kdo jsme?
• Nemocnice následné péče Svatá Anna je nestátní 

lůžkové zdravotnické zařízení, jehož vlastníkem je 
Plzeňský kraj. 

• Nachází se v krásné přírodě v blízkosti města Planá 
u Mariánských Lázní.

• Nabízí 100 lůžek s ošetřovatelskou a rehabilitační péčí 
a dalších 12 pro poskytování sociálních služeb.

• Má zhruba 60 zaměstnanců včetně lékařů, 
ošetřovatelek, fyzioterapeutů a zdravotních sester.

Co nabízíme?
• Pomáháme lidem, kterým zranění či nemoc způsobily 

snížení pohyblivosti, naučit se s trvalým hendikepem 
nebo po operaci či léčbě opět samostatně pohybovat 
a vrátit se pokud možno k plnohodnotnému životu 
a být soběstačný. 

• Doléčujeme zdravotní potíže ze všech oborů 
medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou.

• K hospitalizaci se přistupuje, pokud pacient 
nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho 
zdravotní stav přitom vyžaduje doléčení se stálou 
lékařskou a ošetřovatelskou péčí.

• Zároveň poskytujeme individuální ošetřovatelskou 
péči a popř. i sociální služby.

Rehabilitace: 
Komu zejména pomáháme?
• Osobám po ortopedickém zákroku např. s umělým 

kyčelním či kolením kloubem, které se „s novou 
součástí těla“ potřebují naučit jistě pohybovat.

• Osobám s neurologickým onemocněním např. 
po cévní mozkové příhodě či s komplikovanou 
cukrovkou s ochrnutím části těla, které potřebují 
hendikep minimalizovat.

• Osobám po úrazech např. zlomeninách páteře 
a končetin včetně amputací, které potřebují buď 
jen rozpohybovat či uvolnit při léčbě nevyužívané 
resp. přetěžované svaly, nebo se naučit pohybovat 
s hendikepem.

Jaké léčebné prostředky 
máme k dispozici?
• 5x tělocvična včetně rehabilitačních a cvičebních pomůcek
• Bazén (teploléčba) pro individuální i skupinové cvičení
• Vodoléčba – perličková koupel, hydromasáž, vířivá 

koupel a jiné
• Elektroléčba – ultrazvuk, magnet, diadynamické 

proudy, interferenční proud, TDP lampa, solux aj.
• Masáže – lymfatická, refl exní, klasická aj. 
• Rehabilitační chodník a schody

Ošetřovatelství: 
Jaké jsou naše standardy?
• Ošetřovatelská péče odpovídá moderním trendům 

a postupům v komplexní péči o pacienta.
• Péči zajišťuje vysoce kvalifi kovaný ošetřovatelský 

personál, který je v oboru průběžně dále vzděláván.
• U nevyléčitelně nemocných pacientů je maximální 

snaha udržet stabilizovaný důstojný komfort 
v závěrečné fázi života a to bez fyzického 
a psychického utrpení.

Sociální služby: 
Pro koho jsou určeny?
• Sociální péči mohou dočasně využít lidé, kteří již 

nepotřebují ústavní zdravotní péči, ale nejsou 
schopni se obejít bez pomoci druhé osoby, kterou 
však nemají k dispozici.

• Poskytování se řídí Zákonem o sociálních službách 
108/2006 Sb. a následných změn.

• Podrobnosti o možnostech využití sociální služby 
poskytne sociální pracovnice na telefonu 374 751 912.


