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www.rehabilitacjamsw.pl 

Leczymy nie chorobę, lecz chorego człowieka
i otaczamy go taką opieką, jaką sami chcielibyśmy być otoczeni 
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www.rehabilitacjamsw.pl 

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie 
to wysoce wyspecjalizowana placówka medyczna 

z wieloletnim doświadczeniem w rehabilitacji
ogólnoustrojowej i neurologicznej.



Naszą specjalnością jest 
rehabilitacja pacjentów: 

- po endoprotezoplastyce, 

- urazach układu kostno -
szkieletowego  (w tym urazach
czaszkowo-mózgowych  
oraz urazach i operacjach kręgosłupa)

-  a także wszelkich schorzeniach
neurologicznych

/03

w
w

w
.reh

ab
ilitacjam

sw
.p

l 



nowoczesne metody rehabilitacji 
nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny 

wysokie standardy opieki nad pacjentami
 

a także… piękne położenie w malowniczym parku
i dobra, domowa kuchnia
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Co nas charakteryzuje? 
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Nowoczesny sprzęt
do rehabilitacji ruchowej

www.rehabilitacjamsw.pl 



WSKAZANIA: 

schorzenia i urazy kręgosłupa
endoprotezy
złamania i skręcenia kończyn 
udary
stwardnienie rozsiane

Huber 360
Innowacyjna platforma 
do rehabilitacji nerwowo–mięśniowej. 

Poprawa ruchu, postawy i koordynacji!
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POLECANE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

pacjentom z endoprotezą 
pacjentom po udarach
 

Bieżnia Zebris
do nauki chodzenia,  ćwiczeń równoważnych 
i koordynacji ruchowej.   

Matryca wbudowanych czujników pozwala 
na dokładną i kompleksową analizę chodu 
pacjenta oraz monitorowanie postępów w
rehabililtacji.
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Specjalne szelki odciążają ciało i ułatwiają ćwiczenia! 
www.rehabilitacjamsw.pl 



SZCZEGÓLNE WSKAZANIA: 
Uraz stawów kolanowych i biodrowych
endoprotezy
rekonstrukcje, artroliza, operacje plastyczne

ARTROMOT

zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do
ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego. 

Urządzenie zalecane do stosowania jak najwcześniej –
pilne ćwiczenia z wykorzystaniem szyny
ruchowej zdecydowanie wpływają na zwiększenie
zakresu ruchu  u pacjenta
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www.rehabilitacjamsw.pl 
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Nowoczesny sprzęt
do fizykoterapii 

www.rehabilitacjamsw.pl 



ostry/przewlekły ból odcinka
krzyżowo-lędźwiowego, 
rwa kulszowa, 
rozszczep kręgosłupa tylny, 
zmiany zwyrodnieniowe
kręgów, 
zaburzenia układu nerwowego, 
uszkodzenia nerwów
obwodowych, 
zwyrodnienie stawów, 
reumatoidalne zapalenie
stawów, 
ból odcinka szyjnego, 
osłabienie mięśni, 
zanik mięśni

WSKAZANIA: 

Ulga w bólu!

SALUS –  talent 

urządzenie
do głębokiej stymulacji
elektromagnetycznej. 

Impuls wnika głęboko do
wnętrza organizmu, pobudza
komórki nerwowe, mięśnie oraz
naczynia krwionośne i przynosi
ulgę w bólu!
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przewlekłe entezopatie, 
schorzenia ścięgna Achillesa, 
bóle ścięgien i rzepki, 
zespół mięśnia piszczelowego,
przedniego, 
bóle w okolicy bioder, 
bóle odcinka lędźwiowego
kręgosłupa, 
bóle i schorzenia barku, 
łokieć tenisisty, łokieć golfisty, 
zapalenie i przeciążenie
ścięgien przedramienia, dłoni,
nadgarstka, 
ból w okolicy pachwiny, 
podwyższone napięcie
mięśniowe, 
stany pourazowe. 

WSKAZANIA: 

Fala uderzeniowa

Przenosi energię  w bolące miejsce  dzięki tej energii następują
procesy  leczenia i regeneracji ścięgien i tkanek miękkich. 

Zaletą tej terapii jest przede wszystkim szybka ulga w bólu. 
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EGZOSZKIELET
Nowość w rehabilitacji!

(poza NFZ - możliwość wykupienia zabiegów)

www.rehabilitacjamsw.pl 
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Najnowocześniejsze
urządzenie do nauki chodu

Egzoszkielet
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Dla pacjentów z całkowicie przerwanym lub
uszkodzonym rdzeniem kręgowym, niedowładem
kończyn dolnych, stwardnieniem rozsianym, po  udarze
oraz dystrofiami mięśniowymi. 

Rama uzbrojona w sterowane komputerowo silniki
wspomaga ruch pacjenta. 

Egzoszkielet pomaga w reedukacji chodu. Wspomaga
naukę siadania i wstawania, pionizacji i przenoszenia
ciężaru ciała!

Egzoszkielet
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Basen rehabilitacyjny 
i urządzenia do hydroterapii

www.rehabilitacjamsw.pl 



Item 1
20%

Item 2
20%

Item 3
20%

Item 4
20%

Item 5
20%
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Basen
rehabilitacyjny

Nowoczesny i w pełni dostosowany do
potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu 
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Ćwiczenia w basenie 
- ulubione zabiegi naszych pacjentów!

U nas również: kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych oraz hydromasaże! 

Basen posiada schody, krzesełko oraz poręcze
umożliwiające wejście do niecki basenowej i korzystanie z
zabiegów. 

Jednocześnie mogą w nim ćwiczyć cztery osoby.  

Pacjenci mają do dyspozycji  również komplet przyborów
do zajęć w wodzie, takich jak: makarony, hantle,
skrzydełka czy pasy wypornościowe.
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Leczymy nie chorobę,
lecz chorego człowieka

 
I otaczamy go taką opieką

jaką sami chcielibyśmy 
być otoczeni.

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie
64-120 Krzemieniewo 
www.rehabilitacjamsw.pl
kontakt@rehabilitacjamsw.pl
telefon: 65 536 12 27 www.rehabilitacjamsw.pl 


