Nejčastěji řešíme
Poúrazové stavy (zlomeniny)
Stavy po ortopedických operacích (endoprotézy,
operace vazů)
Onemocnění nervového aparátu (cévní mozková
příhoda/mrtvice, Parkinsonova choroba,
roztroušená skleróza, traumatické poranění
mozku a míchy)
Bolestivé a degenerativní stavy pohybového
aparátu (výhřezy plotének)
Provádíme prevenci poškození pohybového
aparátu při jednostranném zatížení prací a sportem
Urgentní „SOS“ pomoc do 24 hod příjezdu
(ke každému klientovi přistupujeme individuálně
a v případě nejnutnějších potřeb a našich možností
je příjezd v tentýž den. Jedná se o vyřešení akutní
bolesti ve Vašem sociálním zázemí)
Dětská fyzioterapie (vyšetření psychomotorického
vývoje dítěte, Vojtova reflexní lokomoce)
Léčba a prevence širokého spektra onemocnění
pohybového aparátu
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat

251 563 473
zdravotni@domacipece-jarosova.cz
www.domacipece -jarosova.cz
Peroutkova 1778/55, Praha 5, 150

DOMÁCÍ
FYZIOTERAPIE

O nás

Ceník za přímou úhradu

Zajištění fyzioterapie v domácím prostředí může být
vhodnou možností, jak pokračovat ve zlepšování
fyzického stavu, například po chirurgických a ortopedických výkonech, ale také třeba po dlouhodobé
nemoci (léčba dekubitu, atd). Využití domácí
fyzioterapie je vhodné i pro ty, pro které je z nějakého
důvodu obtížné opustit „své“ prostředí, mají například
problém s dopravou, nebo potřebují ušetřit čas.
Fyzioterapeut této služby využívá stejných odborných
postupů, jako v běžné ambulanci.

Jednorázová návštěva 30 - 45 min. ..1 300 Kč/návštěvu

Jak to funguje
1.

Sdělíte nám vaše požadavky

2.

Domluvíme indikaci fyzioterapie

3.

Naši fyzioterapeuti budou provádět zdravotní
úkony v domácím prostředí

4.

Služby jsou hrazeny za přímou úhradu, nebo
částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou

Balíček 10 návštěv - klienti ADP ........... 950 Kč/návštěvu
Balíček 10 návštěv ..................................1 050 Kč/návštěvu
SOS péče (do 24 hod. příjezdu)......... 2 450 Kč/návštěvu
Doprava po Praze a úvodní telefonická konzultace
je zahrnuta v ceně.

Služby hrazené pojišťovnou
Služba je poskytována za přímou úhradu viz. ceník.
Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami OZP,
ZPMV, ZPŠ, jejich výše úhrady však nedokáže pokrýt
veškeré náklady na fyzioterapii v domácím prostředí.
V případě, že máte FT poukaz od lékaře na hrazený úkon
v domácím prostředí, přímá úhrada je ponížena o částku,
kterou hradí Vaše zdravotní pojišťovna. Výkony a jejich
úhrada od pojišťovny:
Kontrolní kineziologické vyšetření ..............108 Kč/úkon
Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta
a příslušníků .........................................................162 Kč/úkon
Individuální kinezioterapie II. .........................137 Kč/úkon
Techniky měkkých tkání .................................... 81 Kč/úkon

251 563 473
zdravotni@domacipece-jarosova.cz
www.domacipece-jarosova.cz
Peroutkova 1778/55, Praha 5, 150

Individuální LTV .................................................... 81 Kč/úkon
Doprava po Praze a úvodní telefonická konzultace je
hrazená zdravotní pojišťovnou v návštěvní službě:
pracovní dny 7:30 -19:00, víkend 8:00 - 17:00 hod.
Doprava po Praze a úvodní tel. konzultace je zahrnuta v ceně.

