
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem usług 
rehabilitacyjnych niemowląt, dzieci i dorosłych*

Pierwsza wizyta** - 
(stanowi istotny element przed rozpoczęciem terapii ) 85 zł

Pierwsza wizyta konsultacyjno - diagnostyczna (czas ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb diagnostycznych) obejmuje: 
wywiad z pacjentem kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne obiektywną ocenę, diagnozę, propozycję formy terapii 
przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do włączenia postępowania terapeutycznego wspólne ustalenie celów i zaplanowanie 
terapii należy pamiętać o zabraniu ze sobą
-posiadanej dokumentacji medycznej
-stroju sportowego i zmiennego obuwia oraz własnego ręcznika (obowiązuje także podczas każdej terapii)

Terapia indywidualna wczesnoniemowlęca i dziecięca metodą NDT Bobath 
(45 min)*** 75 zł

Obejmuje indywidualną pracę z dzieckiem z wykorzystaniem metod neurorozwojowych: NDT Bobath, PNF, elementów terapii SI, 
oraz edukację rodziców.

Pakiet 10 sesji - 675 zł

Diagnozowanie noworodków z grup ryzyka wg metody Prechtla 80 zł

Jednorazowa ocena ruchów spontanicznych noworodka w czasie czuwania 98 % trafność diagnozy (wg badań naukowych) 
pisemny opis diagnozy przedyskutowanie wyniku badania z rodzicami.

Terapia dzieci i młodzieży w wadach postawy (45 min) 50 zł

Zajęcia z zakresu profilaktyki i leczenia wad postawy ćwiczenia do wykonywania w domu,kontrolne badania postawy, terapia 
indywidualna

Pakiet 8 sesji - 350 zł

Terapia grupowa (od 2 - 4 dzieci) 40 zł

Pakiet 8 sesji 290 zł

Zajęcia neurorozwojowe wspierające rozwój psychomotoryczny dla dziecka z rodzicem, 
pakiet 6 spotkań, 1-2 razy w tygodniu (60 min) 240 zł

Przeznaczone dla dzieci bez zaburzeń neurologicznych wspierające, aktywizyjące prawidłowy rozwój psychomotoryczny w 
odpowiednich grupach wiekowych (0-3, 3-6, 6-9, 9-12 miesięcy lub w innych grupach wiekowych, jeśli się taka grupa zbierze) 



grupy maksymalnie dla 4 dzieci i ich rodziców. Prowadzone wg. koncepcji metody neurorozwojowej Bobath (z certyfikowanym 
terapeutą Bobath). Zajęcia z neurologopedą wspierające naukę mowy i prawidłowej artykulacji,okazja do indywidualnych 
konsultacji ze specjalistą.

Fizjoterapia kobiet uro-ginekologiczna, ciężarnych i w połogu:

-zespoły bólowe ciężarnych 60 zł 
Pakiet 6 sesji 280 zł

-mobilizacja blizny po cesarskim cięciu (od momentu pełnego wygojenia rany) 40 zł
Pakiet 8 sesji 280 zł

-przy rozejściu się kresy białej (mięsień prosty brzucha) 60 zł
Pakiet 6 sesji 280 zł

Problemy dna miednicy mniejszej tj. wysiłkowe nietrzymanie moczu (pociążowe, u kobiet aktywnych sportowo)  sesja 
indywidualna 60 zł
Pakiet 6 sesji indywidualnych 300 zł

Sesja grupowa (2 - 5 kobiet) 50 zł
Pakiet 6 sesji grupowych 230 zł

Gimnastyka dla kobiet w ciąży - "Aktywne 9 miesięcy" (45 min) sesja indywidualna 60 zł
Pakiet 8 sesji 430 zł

Sesja grupowa (max 6 osobowa) 50 zł
Pakiet 8 sesji grupowych 350 zł

Gimnastyka dla kobiet w połogu - (45 min) sesja indywidualna 60 zł
Pakiet 8 sesji 430 zł

Sesja grupowa (max  6 osobowa) 50 zł
Pakiet 8 sesji grupowych 350 zł

Neurologiczna rehabilitacja pacjentów dorosłych – indywidualna 80 zł

Indywidualna praca z pacjentem z wykorzystaniem metod neurorofizjologicznych NDT Bobath, PNF, terapia manualna, 
Kiesjology Taping (jeśli konieczne)
-po udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu i rdzenia
-w stwardnieniu rozsianym (SM)
-w parkinsonizmie (Choroba Parkinsona)
-po uszkodzeniach nerwów obwodowych

Pakiet 10 sesji 720 zł



Ortopedyczna rehabilitacja pacjentów dorosłych -sesja indywidualna 80 zł

Indywidualna praca z pacjentem metodami i technikami terapii manualnej, PNF, PIR, kinezyterapia
-po zabiegach operacyjnych na stawach obwodowych
-po endoprotezoplastyce
-po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach
-w zespołach bólowych

Pakiet 10 sesji 720 zł

Sportowa rehabilitacja  pacjentów dorosłych – sesja indywidualna 80 zł

-po kontuzjach, urazach sportowych
-w przeciążeniach
-po operacjach, unieruchomieniach
-w stanach bólowych

Pakiet 10 sesji 720 zł

Onkologiczna rehabilitacja pacjentów dorosłych – sesja indywidualna 80 zł

-po mastektomii, operacjach oszczędzających
-po leczeniu z powodu guzów tkanek miękkich
-terapia przeciwobrzękowa (drenaż limfatyczny, terapia ruchowa)

Pakiet 10 sesji 720 zł

Aktywni +65 - gimnastyka ogólnorozwojowa seniorów - (30 min) sesja indzwidualna 40zł

Pakiet 10 sesji 360 zł

Sesja grupowa (3-5 uczestników) 30 zł
Pakiet 10 sesji grupowych 270 zł

Masaż leczniczy

-masaż całościowy 45 min 80 zł
Pakiet 10 sesji 700 zł

-masaż kręgosłupa 20 min 40 zł
Pakiet 10 sesji 350 zł

-masaż kręgosłupa 20 min 35 zł
Pakiet 10 sesji 300 zł



Kurs noszenia dzieci w chustach dla rodziców

Kurs podstawowy (grupowy, od 3 do 5 uczestników, czas trwania 3 godziny) 130 zł
Obejmuje:
-prelekcję z pokazami multimedialnymi dotyczącą historii chustonoszenia na świecie, rozwoju prawidłowego i nieprawidłowego 
dzieci, wpływu noszenia dzieci w chustach na ich rozwój psychomotoryczny,
-dyskusję
-przerwę i poczęstunek
-praktyczną naukę wiązania tzw. kieszonki i kangurka
-dodatkowo jedno wybrane przez grupę wiązanie
Cena obejmuje chusty i lalki do ćwiczeń (możliwe jest zakupienie chust)
Kurs prowadzony jest przez mgr fizjoterapii, certyfikowanego terapeutę dziecięcego ndt Bobath, certyfikowanego doradcę 
chustonoszenia niemieckiej szkoły chustonoszenia Didymos

Istnieje możliwość uczestnictwa obojga rodziców 150 zł

Kurs rozszerzony (grupowy, od 3 do 5 uczestników, czas trwania 2,5 godziny) 130 zł
Obejmuje:
-krótkie wprowadzenie
-poczęstunek
-pytania do wiązań typu kieszonka i kangurek
-wspólna analiza problemów
-praktyczna nauka wiązań na plecach, na boku (różne warianty)

Cena obejmuje chusty i lalki do ćwiczeń (możliwe jest zakupienie chust)

Kurs prowadzony jest przez mgr fizjoterapii, certyfikowanego terapeutę dziecięcego ndt Bobath, certyfikowanego doradcę 
chustonoszenia niemieckiej szkoły chustonoszenia Didymos.

Istnieje możliwość uczestnictwa obojga rodziców 150 zł

Możliwy jest kurs indywidualny stacjonarnie ok 2 godziny cena 160zł,lub w domu pacjenta  170zł
(wówczas możliwość udziału w kursie obojga rodziców)

Kurs pielęgnacji niemowlęcia wg ndt Bobath dla rodziców 
(2,5 h, od 2-5 uczestników) 150 zł

Istnieje możliwość uczestnictwa obojga rodziców 170 zł
Możliwy jest kurs indywidualny stacjonarnie 2 godziny cena 180zł,lub w domu pacjenta 190zł

Plastrowanie dynamiczne (Kinesjo Taping)

Bezpłatnie pierwsze klejenie podczas spotkania terapeutycznego
Każde kolejne klejenie oraz jako dodatkowa usługa 2 zł za 5 cm taśmy



Logopeda (badanie, diagnoza, terapia) czas trwania 60 min 75 zł
Pakiet 10 sesji 670 zł

Spotkanie z certyfikowanym doradcą laktacyjnym

Psycholog (dziecięcy i dla pacjentów dorosłych)

Muzykoterapia

Neurolog dziecięcy

Ortopeda
Do ustalenia

*  Istnieje możliwość łączenia terapii i uzgodnienia cen indywidualnie.

**  Pierwsza wizyta nie dotyczy:
- diagnozowania noworodków metodą Prechtla, zajęć neurorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych
- warsztatów i kursów dla rodziców
-fizjoterapii uro-ginekologicznej kobiet
-gimnastyki dla kobiet w ciąży, gimnastyki dla kobiet w połogu

***  Terapeuta zastrzega sobie możliwość przerwania terapii w każdym momencie w przypadku dzieci niewspółpracujących (silny 
płacz, szczególne rozdrażnienie) dlatego należy mieć na uwadze aby w miarę możliwości dzieci na terapię przychodziły wypoczęte i
syte. 
Możliwe są również wizyty domowe za dodatkową opłatą na terenie Knurowa i okolic. Wówczas do ceny podstawowej naliczana 
jest dodatkowa opłata za dojazd. Więcej informacji udzielamy telefonicznie 783 656 776.


