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Zdravotní péče poskytovaná na pracovištích
Centra pohybové medicíny Pavla Koláře v oborech

Jednoroční program komplexní 
mezioborové péče Základní karta

Jednoroční program komplexní 
mezioborové péče Zlatá karta

Rehabilitační lékařství ano ano

Ortopedie ano ano

Neurologie 4× ano

Gastroenterologie – Refluxní centrum ano ano

Imunologie ano

Kardiologie ano ano

Plicní lékařství ano ano

Interní lékařství a diabetologie ano ano

Radiologie (sonografie, magnetická rezonance, rentgen) ano ano

Fyzioterapie a elektroléčba ano ano

Psychiatrie ano ano

Revmatologie ano ano

Prodloužená terapie – doplatek 6× 6×

Superkonziliární lékařská péče
MUDr. Kebrle (specialista na ruku)
MUDr. Voráček (komplexní superspecialista ortoped)
MUDr. Chrobok (neurochirurg)
prof. MUDr. Klézl, CSc. (spondylochirurg)
MUDr. Chládek (specialista na kyčle)
MUDr. Schejbalová (dětský superspecialista ortoped)
MUDr. Zelenáková (obezitolog)
MUDr. Dostál (sportovní fyziolog)
MUDr. Pokorný a Procházka (sportovní lékaři)
MUDr. Šimon Kozák (algezilog)

1×

Terapeutická péče

Skupinové cvičení 2× 2×

Fyzioterapie s prvky DNS dle prof. Pavla Koláře (60 minut) 10×

Preventivní péče a nadstandardní diagnostika

3D analýza páteře (Moiré) 1×

Pedoscan (rozložení tlakových sil chodidla při stoji, chůzi 
nebo běhu)

1×

Komplexní preventivní vyšetření internistou 1×

Diagnostika složení těla InBody 1× 2×

Preventivní sonografické vyšetření břicha 1×

Individuální koordinace při akutním stavu do 48 hodin ano

Osobní lékař (primární diagnostika, koordinace péče 
v konziliárních a superkonziliárních oborech, správa lékařské 
karty, sledování výsledků, možnost telefonické konzultace, 
přednostní termíny)

ano

Osobní koordinátor péče (plánování termínů, sledování výsledků, 
koordinace jednotlivých terapií včetně plánování telefonické 
konzultace s lékařem)

ano

Volný vstup do rehabilitačního sálu ano

Individuální cvičení fyziofitness v rehabilitačním sále pod vedením 
osobního trenéra (60 minut), masáže, fyzioterapie

Služby z nabídky CPM lze modelovat 
v celkové hodnotě 30 000 Kč a více.

Cena 12 000 Kč 65 000 Kč a více

Cena ročního programu nezahrnuje zdravotní služby poskytované v rozsahu péče hrazené z veřejného pojištění. Centrum pohybové medicíny Pavla 
Koláře, a.s. má smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: VZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV, RBP, OZP – v omezeném rozsahu. Podmínky programu 
a služby jsou popsány ve smlouvě uzavírané s klientem a jejích přílohách; výše uvedený přehled je pouze informativní.


