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nasloucháme Vašim potřebám a zveme Vás do cent_
ra komplexní póče o Vaše zdraví. Přijte nás navštívit,
rádi Vás uvidíme! Vycházíme z potřeb pacientŮ, získa_
ných více neŽ desetiletou praxí. ŘeŠímeprevenci a léčbu poruch hlasu, řeči a vad sluchu a regeneraci celého
Vašeho těla a mysli:

5leige'.crNávštěvní hodiny:
Fondělí_sobota 8.0Ú*2C.**
Kontakt a objednání:
Telefon (recepce): 774 22g 170, 283 Ú24 317
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Audiologle

péčeo pacienty s Vadou sluchu

Arteterapie
péčeo pacienty s pomocí arteterapie

šš_]

š.:: Foniatrie

péčeo pacienty s poruchou hlasu, řeči
a vadami sluchu

Hlasový pedagog a terapeut
=š hlasové poradenství a terapie
pacientů s poruchou hlasu, výuka
hlasových profesionálů

iii. Logopedle

péčeo pacienty s poruchou řeči

š.: Lymfatická drenáž
jemná hmatová technika, která aktivuje
lymfatický systém

ši: Masáže
uspořádaný soubor vhodných masérských
hmatŮ různéhotypu

šii otorinolaryngologie

péčeo pacienty s onemocněními uší,
nosu, vedlejších dutin nosních, dýchacích
a polykacích cest

paclenty s autismem
a roztroušenou sklerózou

š::: Péčeo

ši Rehabilitace

REIKI
metoda zpřístupň uj ícíu n iverzáln í Životn í energ ii'
vedoucí k obnovení samoléčitelských schopnostÍ
těla, regeneraci energetických drah' k odstranění
jedů z těla, léčía dává Vám vitalitu

Sluchová protetika

korekce sluchových vad pomocí sluchadel
a dalšíchsluchových pomŮcek

Parafín

léČebnái kosmetická péčeo kůŽi, klouby a svaly
pomocí tekutého parafínu

Thajské masáže
uvolňujícímasáŽe celóho těla a současné
terapeutické působenína různéorgány
Vojtova metoda
metoda reflexní lokomoce, navozující

pohybovó Vzory uloŽené v centrální nervové
soustavě dráŽděn ím přesně deťi novaných
spoušových zón

Zvuková laboratoř

vyšetření specialistou ve zvukovó laboratoři,
nahrávka hlasu, subjektivní i objektivní hodnocení
kvality hlasu, změření rozsahu hlasu _ vyšetření
hlasového pole
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Vážená kolegyně, váŽený kolego,
Rádi bychom Vás informovali o rozšířenínašichdosavadních sluŽeb' V současnosti v centru C0MHEALTH

pomáháme především dětem, ale i dospělým všeho věku. Věnujeme se pacientům s poruchou řeči,
sluchu, hlasu. 5 neurologickým postiŽením. Nabízíme foniatrickou a otorinolaryngologickou péči,
sluchadla, logopedii, hlasovou terapii, rehabilitaci, různédruhy masáŽí, lymfatickou drenáž, vyšetřeníve
zvukové laboratoři. l-éčímes pomocíklasické léčby,ale i alternativních lékůa metod.
Nabídku rozšiřujeme o většípéčio pacienty s autismem, s roztloušenou sklerózou,safázií,kuřáky,

o

arteterapii. Kromě ambulantnípéčepřipravujeme zdravotnípobyty pro děti, pro děti v doprovodu rodičů,
pro dospělé.

Výhledově
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7atým cOMHEALTH
Ředitelka centra MUDr. Hana Valášková

