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SSEERRVVIIZZIIOO  

DDII  FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  

PPEERR  UUTTEENNTTII  

EESSTTEERRNNII  

  
 

 

 

COME  PRENOTARE 

O CHIEDERE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

TTeelleeffoonnaannddoo  aall  nnuummeerroo  

00446644  //  772211117744    iinntt..  660066  

dal lunedì al venerdì 

dalle 09.00 alle 10.00 

  
  

  

  

  

  

L’Ufficio segreteria, al piano terra 

della Casa Laner, è a disposizione per 

ulteriori informazioni. 

  

Gestito da 

A.P.S.P. “Casa Laner” 

Folgaria 

 

In convenzione con 

Azienda Provinciale per 

i Servizi Sanitari 
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AATTTTIIVVIITTAA’’  AAMMBBUULLAATTOORRIIAALLEE::  
SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  PPEERR  UUTTEENNTTII  EESSTTEERRNNII  

LL’’  AA..PP..SS..PP..  ““CCaassaa  LLaanneerr””  èè  ssttaattaa  aauuttoorriizzzzaattaa  eedd  aaccccrreeddiittaattaa  ppeerr  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriieedduuccaazziioonnee  
ffuunnzziioonnaallee  pprreessssoo  llaa  RR..SS..AA..  aa  ffaavvoorree  ddeellll’’uutteennzzaa  eesstteerrnnaa..  TTaallee  aattttiivviittàà  rriiaabbiilliittaattiivvaa  ppeerr  uutteennttii  eesstteerrnnii  ssaarràà  eeffffeettttuuaattaa  ddaa  ffiissiiootteerraappiissttii  

ddeellll’’AA..PP..SS..PP..  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  iinnddiiccaattee  ddaall  nnoommeennccllaattoorree  ttaarriiffffaarriioo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ssppeecciiaalliissttiicchhee  aammbbuullaattoorriiaallii..  
  

AA  cchhii  èè  rriivvoollttoo  

IIll  sseerrvviizziioo  èè  rriivvoollttoo  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  aassssiissttiittii  aavveennttii  ttiittoolloo  
aallll’’aassssiisstteennzzaa  ddeell  SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  NNaazziioonnaallee..  
  
OOrraarriioo  ddii  eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  
  

SSuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  pprreennoottaazziioonnee  ddeeii  ttrraattttaammeennttii,,  llee  
pprreessttaazziioonnii  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  nneellllee  ffaassccee  oorraarriiee,,  
ccoonnccoorrddaattee  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonn  iill  ffiissiiootteerraappiissttaa  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo..  
  
MMooddaalliittàà  ddii  aacccceessssoo  aall  sseerrvviizziioo  
  

11..  CCoonn  pprreessccrriizziioonnee  mmeeddiiccaa  ee  ccoonn  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa  ((ttiicckkeett))  
  

LL’’aacccceessssoo  vviieennee  pprreevviissttoo  ccoonn  pprreessccrriizziioonnee  ssuu  rriicceettttaarriioo  
ddeell  SSSSPP  ((SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  PPrroovviinncciiaallee))  ddaall  MMeeddiiccoo  
FFiissiiaattrraa  aazziieennddaallee  iinn  nnoorrmmaallee  vviissiittaa  aammbbuullaattoorriiaallee  
pprreessssoo  uunnaa  ddeellllee  sseeddii  ddeellll’’AAPPSSSS..  LLoo  ssppeecciiaalliissttaa,,  iinn  ccaassoo  
ddii  ppaattoollooggiiaa  ccrroonniiccaa,,  ppuuòò  pprreevveeddeerree  ddiirreettttaammeennttee  
nneellll’’iimmppeeggnnaattiivvaa  llaa  rriippeettiibbiilliittàà,,  ppeerr  uunnaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa  
nneell  ccoorrssoo  ddeeii  ssuucccceessssiivvii  1122  mmeessii,,  ddeell  cciicclloo  ddii  
ttrraattttaammeennttoo..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  llaa  pprreessccrriizziioonnee  ssuucccceessssiivvaa  
ssaarràà  eeffffeettttuuaattaa  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  MMeeddiiccoo  ddii  MMeeddiicciinnaa  
GGeenneerraallee..  
  
22..  AA  ppaaggaammeennttoo  

  

LL’’aacccceessssoo  aall  sseerrvviizziioo  aavvvviieennee  ddiirreettttaammeennttee  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeell  cciittttaaddiinnoo--uutteennttee,,  ccoonn  pprreessccrriizziioonnee  ddeell  MMeeddiiccoo  ddii  
MMeeddiicciinnaa  GGeenneerraallee,,  aall  qquuaallee  vveerrrràà  aaddddeebbiittaattaa  llaa  
rreellaattiivvaa  ssppeessaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  ttaarriiffffee  aapppprroovvaattee  
aannnnuuaallmmeennttee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellll’’  
AAPPSSPP..  

33..  CCrriitteerrii  ddii  pprriioorriittàà  
  

SSaarràà  ddaattaa  pprriioorriittàà  ddii  aacccceessssoo  aall  sseerrvviizziioo  aaggllii  uutteennttii    
ccoonn  pprreessccrriizziioonnee  mmeeddiiccaa  ee  ccoonn  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllaa  
ssppeessaa  ((ttiicckkeett))  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  ppuunnttoo  11))  ee    
nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  sstteessssaa  ccaatteeggoorriiaa  aaii  ppaazziieennttii  ccoonn  
ppaattoollooggiiaa  aaccuuttaa..  EEssaauurriittaa  llaa  lliissttaa  dd’’aatttteessaa  ddeeii  ppaazziieennttii  
iinn  ccoonnvveennzziioonnee,,  ccoommee  ssoopprraa  iinnddiivviidduuaattii,,  ssaarràà  
ggaarraannttiittoo  ll’’aacccceessssoo  aaggllii  uutteennttii  aa  ppaaggaammeennttoo  ccoonn  llee  
sstteessssee  mmooddaalliittàà..  
  
LLaa  pprreennoottaazziioonnee  ddeeii  ttrraattttaammeennttii  èè  ppoossssiibbiillee::  
  

telefonando al numero 0464 / 721174 int. 606 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00. 
  
CChhee  sseerrvviizzii  ooffffrree  
  

LLee  pprreessttaazziioonnii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eerrooggaattee  pprreessssoo  llaa  
RR..SS..AA..  aa  ffaavvoorree  ddeellll’’uutteennzzaa  eesstteerrnnaa,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  
nnoommeennccllaattoorree  ttaarriiffffaarriioo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ddii  aassssiisstteennzzaa  
ssppeecciiaalliissttiiccaa  aammbbuullaattoorriiaallee  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  11))  DD..MM..  
2222  lluugglliioo  11998866  ee  ss..mm..,,  rreecceeppiittoo  ccoonn  mmooddiiffiicchhee  
nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  SSSSPP  iinn  bbaassee  aallllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  
GGiiuunnttaa  PPrroovviinncciiaallee  nn..  1155004477//11999966  ee  ss..mm..,,  rriigguuaarrddaannoo  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree::  
  
��  ccoodd..  9933..1199..22::  eesseerrcciizzii  ppoossttuurraallii  ––  pprroopprriioocceettttiivvii  

((ppeerr  sseedduuttaa  ccoolllleettttiivvaa  ddii  6600  mmiinnuuttii  mmaaxx  55  ppaazziieennttii  
––  cciicclloo  ddii  1100  sseedduuttee));;  

��  ccoodd..  9933..1111..44::  rriieedduuccaazziioonnee  mmoottoorriiaa  iinnddiivviidduuaallee  iinn  
mmoottuulleessoo  sseeggmmeennttaallee  sseemmpplliiccee,,  iinncclluussoo  ddii  
BBiiooffeeeeddbbaacckk  ((ppeerr  sseedduuttaa  ddii  3300  mmiinnuuttii  ––  cciicclloo  ddii  1100  
sseedduuttee));;  

��  ccoodd..  9933..3399..44::::  eelleettttrrootteerraappiiaa  aannttaallggiiccaa  ––  
DDiiaaddiinnaammiiccaa  ((cciicclloo  ddii  1100  sseedduuttee));;  

��  ccoodd..  9933..3399..55::  eelleettttrrootteerraappiiaa    aannttaallggiiccaa  ––  eelleettttrroo--
aannaallggeessiiaa    ttrraannssccuuttaanneeaa    ((cciicclloo  ddii  1100  sseedduuttee));;  

��  ccoodd..  9933..1111..22::  rriieedduuccaazziioonnee  mmoottoorriiaa  iinnddiivviidduuaallee  iinn  
mmoottuulleessoo  ggrraavvee  sseemmpplliiccee,,  iinncclluussoo  BBiiooffeeeeddbbaacckk  
((ppeerr  sseedduuttaa  ddii  3300  mmiinnuuttii  --  cciicclloo  ddii  1100  sseedduuttee));;  

��  ccoodd..  9933..2222::  ttrraaiinniinngg  ddeeaammbbuullaattoorrii  ee  ddeell  ppaassssoo,,  
iinncclluussoo  aaddddeessttrraammeennttoo  aallll’’uussoo  ddii  pprrootteessii,,  oorrtteessii,,  
aauussiillii  ee//oo  iissttrruuzziioonnii  ddeeii  ffaammiilliiaarrii  ((ppeerr  sseedduuttaa  ddii  3300  
mmiinnuuttii  ––  cciicclloo  ddii  1100  sseedduuttee))..  

  
IIll  sseerrvviizziioo  ddii  ffiissiiootteerraappiiaa  pprrooppoonnee  iinnoollttrree  iill  
ttrraattttaammeennttoo  rriiaabbiilliittaattiivvoo  cchhee  ccoommpprreennddee  llee  sseegguueennttii  
pprreessttaazziioonnii::  

��  ccoodd..  9933..1155::  mmoobbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ccoolloonnnnaa  vveerrtteebbrraallee  
��  ccoodd..  9933..1166::  mmoobbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aallttrree  aarrttiiccoollaazziioonnii  
��  ccoodd..  9933..2266::      rriissoolluuzziioonnee    mmaannuuaallee    ddii    aaddeerreennzzee  

aarrttiiccoollaarrii  
  
LLee  pprreessttaazziioonnii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eesseegguuiittee  aanncchhee  iinn  
ggiioorrnnaattee  nnoonn  sseeqquueennzziiaallii,,  sseeccoonnddoo  mmooddeellllii  
oorrggaanniizzzzaattiivvii  ssttaabbiilliittii  ddaallllaa  RR..SS..AA....  IIll  ffiissiiootteerraappiissttaa  ddeellllaa  
RR..SS..AA..,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  cciicclloo  ddii  ttrraattttaammeennttoo,,  iinnvviiaa  aall  
mmeeddiiccoo  pprreessccrriittttoorree  uunnaa  rreellaazziioonnee  ssuull  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  
ddeeggllii  oobbiieettttiivvii..  
  
SSeeddee  ddeell  sseerrvviizziioo  
  

LLee  pprreessttaazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriieedduuccaazziioonnee  ffuunnzziioonnaallee  
ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  pprreessssoo  llaa  ppaalleessttrraa  aall  ppiiaannoo  tteerrrraa  
ddeellllaa  RR..SS..AA..  ddii  VViiaa  PP..  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII,,  nn..  11  ––  FFoollggaarriiaa..  


