
ФИЗИОТЕРАПИЯ моля записвайте часове за специалист физиотерапевт в клиниката ни в гр. София кв., Изток!  

отстъпката за бездомни пациенти от физиотерапевтичните процедури е 15 %  
стойността на физиотерапевтичните процедури не включва стационара, като изключим самия период на процедурата + до 30 мин 

- Магнитотерапия                                                                                                                                                                                                                      20 лв. 
                                                            агресивен/труден или изискващ втори оператор пациент                                                                                +50 % 
- Ултразвукова терапия                                                                                                                                                                                                             20 лв. 
                                                            агресивен/труден или изискващ втори оператор пациент                                                                                +50 % 
- Електростимулация или Интерферентен ток                                                                                                                                                                20 лв. 
                                                            агресивен/труден или изискващ втори оператор пациент                                                                               +50 % 
- Електрофореза или Йонофореза                                                                                                                                                                                      25 лв. 
                                                            агресивен/труден или изискващ втори оператор пациент                                                                               +50 % 
- Хидротерапия КТ / КЧ<10 кг / КЧ 10-25 кг / КЧ 25-35 кг / КЧ 35-45 кг / КЧ>35 кг                      30 лв. / 35 лв. / 40 лв. / 45 лв./ 50 лв. / 55 лв. 
                                                                                                          ходене по суха пътека                                                                                                   - 50 % 
- Сешоар над 20 мин                                                                                                                                                                                                               10 лв. 
- Мануaлна терапия еднократно дневно / двукратно / трикратно през деня                                                                        15 лв. / 22 лв. / 28 лв. 
- Кинезитерапия – ранен възстановителен период при трудноподвижни пациенти                                                                                         28 лв. 
- Кинезитерапия – късен възстановителен период                                                                                                                                                        18 лв. 
- Криотерапия                                                                                                                                                                                                                             10 лв. 
- Физиотерапия след TPLO ранна                                                                                                                                                                                         40 лв. 
                         след 12 проведени и платени процедури се полагат три допълнителни безплатни процедури  
                            предплатен пакет от 12 процедури (полагат се и три допълнително безплатни)                                                                                                     -  15 % 

- Физиотерапия след TPLO късна                                                                                                                                                                                          35 лв. 
                         след 16 проведени и платени процедури се полагат четири допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 16 процедури (полагат се и четири допълнително безплатни)                                                                                                   - 15 % 

-Физиотерапия след корекция на пателарна луксация                                                                                                                                                40 лв. 
                         след 10 проведени и платени процедури се полагат 2 допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 10 процедури (полагат се и две допълнително безплатни)                                                                        - 15 % 

- Физиотерапия след резекция на бедрената глава ранен                                                                                                                                         49 лв. 
                         след 16 проведени и платени процедури се полагат четири допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 16 процедури (полагат се и четири допълнително безплатни)                                                                - 15 % 

- Физиотерапия след резекция на бедрената глава късен                                                                                                                                          49 лв. 
                         след 16 проведени и платени процедури се полагат четири допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 16 процедури (полагат се и четири допълнително безплатни)                                                                 - 15 % 

- Физиотерапия 15 процедури след корективна остеотомия                                                                                                                                     40 лв. 
                         след 12 проведени и платени процедури се полагат три допълнителни безплатни процедури 
                         предплатен пакет от 12 процедури (полагат се и три допълнително безплатни)                                                                       -  15 % 

- Физиотерапия след продължително ставно обездвижване                                                                                                                                    52 лв. 
                         след 10 проведени и платени процедури се полагат две допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 10 процедури (полагат се и две допълнително безплатни)                                                                       -  15 % 

- Предплатен пакет физиотерапия 12 процедури при мускулно-сухожилна травма или скъсяване                                                             52 лв. 
                         след 10 проведени и платени процедури се полагат две допълнителни безплатни  процедури 
                         предплатен пакет от 10 процедури (полагат се и две допълнително безплатни)                                                                       -  15 % 

- Физиотерапия поради лумбосакр. стеноза или хрон. дископатия                                                                                                                        50 лв. 
                         след 12 проведени и платени процедури се полагат три допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 12 процедури (полагат се и три допълнително безплатни)                                                                        -  15 % 

- Физиотерапия поради остра дископатия                                                                                                                                                                       57 лв. 
                         след 10 проведени и платени процедури се полагат две допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 10 процедури (полагат се и две допълнително безплатни)                                                                       -  15 % 

- Физиотерапия след гръбначна травма/операция степен 1                                                                                                                                      52 лв. 
                         след 8 проведени и платени процедури се полагат две допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 8 процедури (полагат се и две допълнително безплатни)                                                                          -  15 % 

- Физиотерапия след гръбначна травма/операция степен 2                                                                                                                                      57 лв. 
                         след 12 проведени и платени процедури се полагат три допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 12 процедури (полагат се и три допълнително безплатни)                                                                       -  15 % 

- Физиотерапия след гръбначна травма/операция с фиксация                                                                                                                                 42 лв. 
                         след 16 проведени и платени процедури се полагат четири допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 16 процедури (полагат се и четири допълнително безплатни)                                                                  - 15 % 

- Физиотерапия при нефункционалност на периферен нерв пресен                                                                                                                       51 лв. 
                         след 16 проведени и платени процедури се полагат четири допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 16 процедури (полагат се и четири допълнително безплатни)                                                                  - 15 % 

- Физиотерапия при нефункционалност на периферен нерв хрон.                                                                                                                          68 лв. 
                         след 8 проведени и платени процедури се полагат две допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 8 процедури (полагат се и две допълнително безплатни)                                                                          -  15 % 

- Физиотерапия поради хроничен остеоартрит                                                                                                                                                               53 лв. 
                         след 16 проведени и платени процедури се полагат четири допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 16 процедури (полагат се и четири допълнително безплатни)                                                                   - 15 % 

- Физиотерапия поради delayed / non union                                                                                                                                                                    42 лв. 
                         след 12 проведени и платени процедури се полагат три допълнителни безплатни процедури  
                         предплатен пакет от 12 процедури (полагат се и три допълнително безплатни)                                                                        -  15 % 

- Изготвяне на план за рехабилитация и изпълнение от стопаните вкъщи                                                                                                           30 лв. 


