
 

S
tr

á
n

k
a
1

 

 

 

1. Základní údaje 
   Zřizovatel:                 Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice 
 
  Název zařízení:          Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež –SRDÍČKO 
 
  Pracoviště:                 Fyzioterapie 
  
  Provozní doba:          Pondělí až pátek od 7.30 hod. do 14.00 hod. 
 
  Adresa zařízení:        Revoluční 1845/30, 1846/32, Litoměřice 
 
  IČ:                              70854165 
 
  Statutární zástupce:  Ing. Ivana Humlová 
 
  Kontaktní údaje:        tel. 416 742 087, 734 587 051 
 
  E- mail:                     centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz;  fyzioterapie.srdicko@seznam.cz 
 
Oprávnění k poskytování: na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
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2. Zdravotní služba fyzioterapie 

Zdravotní služba fyzioterapie je poskytována dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování. 
 
Pracoviště fyzioterapie slouží zejména uživatelům sociální služby denní stacionář. Cílovou 
skupinou jsou zde osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením 
ve věku od 3 do 64 let. Fyzioterapie se provádí také u pacientů z ambulantního dětského 
stacionáře, speciální MŠ a speciální školy. 
 
Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení odborného lékaře odbornou zdravotní 
sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu. Pracuje zde 1 fyzioterapeutka na pracovní úvazek 0, 75. 
 
V roce 2016 se fyzioterapie prováděla u 22 pacientů. 
2 pacienti – speciální MŠ 
3 pacienti – ambulantní dětský stacionář 
5 pacientů – speciální škola 
12 uživatelů – denní stacionář 
Pacienti byli ve věkovém rozmezí od 4 do 28 let. Fyzioterapie byla prováděna podle ordinace 
lékaře 2krát až 3krát týdně u každého pacienta. 
 
 

3. Vzdělávání 

V roce 2016 jsem se účastnila 2 školících akcí: míčková facilitace pro fyzioterapeuty 
a fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let. V rámci zvyšování kvality poskytované zdravotní služby 
fyzioterapie plánuji i dále s účastí na akcích celoživotního vzdělávání. 

 

4. Pracoviště fyzioterapie 

 Pracoviště fyzioterapie má bezbariérový přístup. Je vybaveno pro poskytování základních 
služeb v oblasti fyzioterapie. Místnost je vybavena rehabilitačním lehátkem (Vojtův stůl), 
elektrickým chodníkem, rotopedem. K dispozici jsou velké pružné míče, overbaly, dřevěný 
chodníček, různé masážní plochy na dolní končetiny a další. K účelu vodoléčby slouží 2 vany 
(z toho 1 vířivá). 

 

5. Zdravotní pojišťovny - výkony 

Fyzioterapie je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zdravotní výkony máme nasmlouvané se 3 
zdravotními pojišťovnami. 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – VZP ( 111 ) 
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 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR –VOZP (201) 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – ZPMV (211) 

 

Na pracovišti fyzioterapie se provádí tyto výkony:  
Kód                                Výkon                                                                            Pojišťovna 
 
21002        Kineziologické vyšetření                                                                  111, 201 
21211        Léčebná tělesná výchova skupinová typ I.                                       111, 211 
                    3 – 5 léčených 
21215        Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik                               111, 201, 211 
                  pacienta a jeho rodinného příslušníka 
21221        Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém                            111, 201, 211 
                  podkladě – Vojta, Bobath, sensomotorická stimulace 
21315        Vodoléčba II – vířivka                                                                      111, 201, 211 
21413        Techniky měkkých tkání                                                                   111, 201, 211 
21713        Masáž reflexní a vazivová                                                                111, 201, 211 
21717        Individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility                             111, 211 
21225        Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční                            201, 211                                                        
                   a analytické   metody 
21415       Mobilizace páteře a periferních kloubů                                              211 

 
6. Slovo fyzioterapeutky 

Mým cílem v oblasti fyzioterapie je se snažit o kvalitní zdravotní péči a usilovat o zlepšení 
zdravotního stavu mých pacientů. 

 

7. Fotografie 
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8. Finanční zpráva za rok 2016 
 

 


