
SKOLIOPROGRAM
5-ti denní 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 s idiopatickou skoliózou, kteří se 

chtějí aktivním přístupem pokusit předejít 
zvažovanému operačnímu řešení.

• 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 mají zájem aktivně pracovat 

na zlepšení potíží člena rodiny se skoliózou.

 

Termín:  16.-20.3.2020
            17.-21.8.2020 
Cena: 6 800 Kč 

V ceně je zahrnuta přítomnost a zácvik případného 
doprovodu. Zařízení neposkytuje ubytování ani 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 vyšetření u fyzioterapeuta
• Konzultace s psychologem
• 8x individuální fyzioterapie
• 3x skupinová korekční cvičení pod odborným 

dohledem fyzioterapeutky
• 2x nácvik pohybové terapie/cvičení s uvědoměním 

pohybu/arteterapie (dle možností centra)
• Výstupní vyšetření u fyzioterapeuta
• Výstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře

+ 
Výběr z dalších možností centra: masáže, vířivka, 
instruktáž Nordic Walking, aj. Je také možná 
fyzioterapie pro doprovázející osobu (dle ceníku 
CKP).

Program vede:
Fyzioterapeutka Iveta Pallová, která 
se již přes 20 let teoreticky i prakticky 
zabývá léčbou skolióz. Je pravidelný 
aktivní účastník odborných konferencí 
a od roku 2006 vede odborné 
kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře 
věnované diagnostice a kinezioterapii 
u idiopatické skoliózy. Podrobné 
informace na www. skolioprogram.cz



www.ckp-dobrichovice.cz

Postup přihlášení a platba:

1. Proveďte rezervaci vybraného termínu 
skolioprogramu u PhDr. Pallové na: Iveta.
Pallova@seznam.cz. Zadejte jméno, 
kontaktní telefon, kontaktní e-mail. 
Spojí se Vámi a poté předá informace 
koordinátorce: Mgr.Petře Garbové, Ph.D., 
která s Vámi bude dále komunikovat. 

2. Objednejte se na vyšetření u našeho 
rehabilitačního lékaře MUDr. Jana Slováka, 
nejpozději 3 měsíce před začátkem 
rehabilitačního programu. Objednejte se 
přes recepci: v CKP Dobřichovice (CKPD) 
tel. 723 603 600, nebo v našem zařízení v 
Praze CKP Roseta (CKPR) tel. 773 590 950. 
Při objednání nahlaste, že budete účastníci 
skolioprogramu. V těchto zařízeních 
(včetně CKP Sámova) se platí roční 
poplatek 500,- Kč v případě, že jste tento 
poplatek ještě pro rok 2020 nezaplatili.  
  

3. Nejpozději 3 měsíce před začátkem 
programu uhraďte nevratnou zálohu 
2000,- Kč převodem na bankovní účet: 
2337574359/0800, VS pro jarní termín: 
99160320, pro letní termín: 99170820 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. Zbývající částku (4.800,- Kč) zaplaťte 
nejpozději měsíc před začátkem programu 
převodem na výše uvedený bankovní 
účet (vč. stejného VS, poznámky 
skolioprogram + jméno účastníka). 

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

Charakteristika programu: 
     
Pro vhodně cílenou terapii dbáme na vyšetření 
každého klienta lékařem a fyzioterapeutem nejen 
před programem, ale také po něm.

Skolioprogram je koncipován jako série individuálních 
cvičení. Je doplněn skupinovým cvičením zaměřeným 
na pohyb a tělo v různých přístupech. Cílem tohoto 
cvičení je zprotředkovat povědomí o těle a tělesném 
prožívání. 

Součástí programu je i konzultace s psychologem. 
Nejedná se o psychoterapii, ale o možnost podívat 
se na skoliózu jako na člena systému (páru, rodiny), 
ve kterém klient žije.

Během programu se terapeuté spolu potkávají, 
spolupracují a konzultují jednotlivé případy.

Program je rozložen do celého týdne tak, aby měl 
klient čas na relaxaci, poznávání okolí, ale také na 
vstřebávání nových poznatků a dojmů.
 
Pro korekci cvičení a zvýšení motivace k němu 
nabízíme konzultaci s hlavní terapeutkou s časovým 
odstupem.


