
SKOLIOPROGRAM
Intenzivní rehabilitační program 
pro klienty se skoliózou pod 
vedením PhDr. Ivety Pallové Ph.D. 

PRO KOHO JE URČEN:

• Pro klienty a klientky, které trápí skolióza 
různého typu a stupně (od školního věku po 
dospělé).

• Pro klienty, u kterých se zvažuje operační řešení, 
ale rádi by se pokusili aktivním cvičením operaci 
předejít.

• Pro klienty se skoliózou, kteří jsou po operaci 
páteře a chtějí zlepšit funkci své páteře a trupu, 
eventuálně pomoci snížit či eliminovat bolesti 
pohybového systému.

• Pro rodiny, které chtějí aktivně pracovat na 
zlepšení potíží člena rodiny se skoliózou 

 

Termín: 17.- 21.7.2017    
            21.- 25.8.2017   
Cena: 5 100 Kč 

V ceně je zahrnuta přítomnost a zácvik případného 
doprovodu na doporučené terapie. Nezahrnuje poplatek za 
ubytování a stravu.

 

www.ckp-dobrichovice.cz

Rezervace místa a dotazy: 
Iveta.Pallova@seznam.cz, 604 33 86 98 
Adresa: Centrum komplexní péče Dobřichovice 
s.r.o., Na Vyhlídce 582

Náplň skolioprogramu:

• Vstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře 
• Vstupní kineziologický rozbor 
• 2x denně individuální fyzioterapie
• 3x týdně skupinové korekční cvičení pod odborným 

dohledem fyzioterapeutky
• 2x týdně nácvik relaxace, bioenergetické cvičení 

nebo taneční terapie (dle možností centra)
• 1x individuální psychosomatická konzultace 
• Výstupní kineziologický rozbor 
• Výstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře 
• Volitelný výběr z doplňkových procedur pro klienta i 

jeho doprovod (není zahrnutý v ceně - např. masáže, 
vířivka, instruktáž Nordic Walking)

Vycházíme z aktivního přístupu klienta k léčbě. Jedná 
se o intenzivní individuální kinezioterapii, která 
využívá speciální korekční techniky a metody podle 
Schrothové, Klappa, Karského, Gochta a Gessnerové, 
Niederhöfferových, Vojty aj. V rámci programu se klient 
naučí zvládat korekce držení těla i během každodenních 
běžných aktivit jako jsou stoj, chůze nebo sed.
V průběhu programu nabízíme po dohodě možnost 
supervizní návštěvy fyzioterapeuta, který vás léčí v místě 
vašeho bydliště.  



www.ckp-dobrichovice.cz

Postup přihlášení a platba:
1. Proveďte rezervaci vybraného termínu skolioprogramu 

u PhDr. Pallové Iveta.Pallova@seznam.cz. Zadejte jméno, 
kontaktní telefon, kontaktní e-mail.

2. Objednejte se na vyšetření u našeho rehabilitačního 
lékaře MUDr. Jana Slováka, nejpozději 6 týdnů před 
začátkem rehabilitačního programu. Objednejte se přes 
recepci: v Centru komplexní péče Dobřichovice tel. 723 
603 600, nebo v našem spolupracujícím zařízení Centru 
komplexní péče Roseta v Praze tel. 773 590 950. Při 
objednání nahlaste, že budete účastníci skolioprogramu.
Platí se roční poplatek 300,- Kč (CKP Dobřichovice), 
500,-Kč (CKP Roseta), mimo pacientů, kteří již v CKP 
Dobřichovice nebo CKP Roseta poplatek pro rok 2017 
zaplatili. 

3. Nejpozději 2 měsíce před začátkem programu uhraďte 
nevratnou zálohu 1000,- Kč převodem na bankovní 
účet: 2337574359/0800, VS: datum započetí 
programu, 170717 (popř. 210817), v poznámce uveďte: 
skolioprogram a jméno účastníka programu. Je možné 
uhradit i celou částku najednou. Pokud nebude záloha 
v termínu zaplacena, bude rezervace zrušena a místo 
podstoupeno dalšímu zájemci.

4. Pokud zaplatíte jen zálohu, zbytek částky za klienta pak 
doplaťte nejpozději 2 týdny před začátkem programu 
převodem na výše uvedený bankovní účet (vč. stejného 
VS, poznámky skolioprogram + jméno účastníka).

5. Potvrzení o přijaté platbě Vám na žádost vystavíme 
a předáme na recepci centra v průběhu programu.

Program vede:
Fyzioterapeutka PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., která má 
dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti s léčbou skolióz, 
je autorkou či spoluautorkou více než 30 článků a statí ve 
sborníku vědeckých konferencí s tématikou věnovanou 
idiopatickým skoliózám. Podrobné informace na: www.
skolioprogram.cz


