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Vážená paní, vážený pane, 
protože se významným způsobem podílíte na fyzikálním postupu, dovolujeme si Vás tímto informovat o 
základních pravidlech poskytování fyzioterapie v Nemocnici Hořovice: 
 
 

 Fyzioterapie Vám je poskytována na základě FT žádanky od praktického či odborného lékaře, nebo 

po vyšetření lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny. Platnost žádanky je 7 pracovních dnů. 

 

 Je nutné se předem objednat na recepci fyzioterapie osobně nebo telefonicky na č. 311 555 503. 

 

 Vyšetření lékařem a léčebné procedury jsou hrazeny Vaší zdravotní pojišťovnou (s výjimkou 

kineziotapingu, ve kterém si hradíte potřebný materiál). 

 

 Při převzetí rozpisu procedur si zkontrolujte termíny, pokud již víte, že některý z termínu 

nevyhovuje, kontaktujte neprodleně recepci, pozdější přeobjednání není možné z důvodu 

omezené kapacity. 

 

 Jestliže se nemůžete dostavit na proceduru, oznamte to co nejdříve na tel. č. 311 555 503, denně 

od 7.00 – 15.30 hodin. 

 

 Pokud se neomluvíte, procedura hrazená zdravotní pojišťovnou Vám nebude nahrazena. 

 

 Upozorňujeme, že po dvou neomluvených absencích budete z léčebného programu vyřazen/a.  

Výjimkou je pouze náhradní termín v případě nemoci. 

 

 Při přerušení fyzioterapie z důvodu nemoci, delší než 2 týdny, či z důvodu hospitalizace je nutné 

předložit novou FT žádanku. 

 

 V případě, že Vám jsou lékařem indikovány elektroléčebné procedury, žádáme Vás o vyplnění 

dotazníku, který obdržíte na recepci fyzioterapie. 

 

 Při objednání konkrétních léčebných procedur obdržíte na recepci fyzioterapie harmonogram 

procedur, který je nutné nosit na každou terapii s sebou. 

 

 V případě léčebné procedury – vodoléčby, je nutné si přinést ručník. 

 

 Při aplikaci magnetoterapie nemějte u sebe elektronické přístroje (hrozí poškození magnetickým 

polem), týká se to například hodinek, mobilů, centrálního odemykání dveří a dalších 

elektronických přístrojů. 
 

Děkujeme za pochopení,  

Vaše Fyzioterapie NH 


