
BBeessooiinn ddee rréééédduuccaattiioonn rreessppiirraattooiirree ??

VVoouuss cchheerrcchheezz uunn MMaasssseeuurr KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee ??

Pour l’AAllssaaccee et la CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee

Appelez le SSAAMMUU au 1155

Pour la LLoorrrraaiinnee le SSAAMMUU au 1155 ou

Médigarde au 00882200 3333 2200 2200

Consultez les planning s en ligne :

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr «« KKiinnééGGaarrddee »»

UUrrggeenncceess RReessppiirraattooiirreess

PPééddiiaattrriiqquueess——BBrroonncchhiioolliitteess
NN°° IInnddiiggoo 00..111188 EEuurrooss TTTTCC//mmiinn

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN ::

** CCoonncceerrnnee ttoouuss lleess MMaasssseeuurrss KKiinnééssiitthhéérraappeeuutteess vvoolloonnttaaiirreess ssuurr

lleess 1100 ddééppaarrtteemmeennttss dduu GGrraanndd--EEsstt,, dduurraanntt llaa ppéérriiooddee hhiivveerrnnaallee,,

ssuurr pplluussiieeuurrss sseecctteeuurrss pprréé–– ddéétteerrmmiinnééss ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt..

** LLeess ssooiinnss ssee ddéérroouulleenntt aauu ccaabbiinneett dduu mmaasssseeuurr kkiinnééssiitthhéérraa--

ppeeuuttee..

** UUnniiqquueemmeenntt lleess ssaammeeddiiss,, ddiimmaanncchheess eett jjoouurrss fféérriiééss..

** FFiinnaanncceemmeenntt ddeess aassttrreeiinntteess :: AARRSS GGrraanndd--EEsstt..

** TToouuss lleess ppllaannnniinnggss eett pplluuss dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llee ssiittee::

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr -- OOnngglleett «« KKiinnééGGaarrddee »»

KKiinnééGGaarrddee RReessppiirraattooiirree GGrraanndd--EEsstt

115533,, rruuee AAnnddrréé BBiissiiaauuxx 5544 332200 MMaaxxéévviillllee

0099 7722 6622 6688 8877 rreeccuueeiill@@uurrppssmmkk..ffrr

VVoottrree  eennffaanntt  aa  bbeessooiinn  ddee  rréééédduuccaattiioonn  rreessppiirraattooiirree  ::  

 

AAyyeezz  lleess  bboonnss  rrééfflleexxeess  :: 

WWeeeekk--eenndd -- JJoouurrss fféérriiééss

  NNoovveemmbbrree    --    MMaarrss  

  WWeeeekk--eenndd    --  JJoouurrss  fféérriiééss  

DDee NNoovveemmbbrree àà MMaarrss

  LLee  ccaass  ddee  vvoottrree  eennffaanntt  

rreellèèvvee  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  

ggéénnéérraallee..  

  LLee  ccaass  ddee  vvoottrree  eennffaanntt  

rreellèèvvee  ddeess  uurrggeenncceess  

vviittaalleess..  

RRaappppeell ddeess sseerrvviicceess

dd’’uurrggeennccee 2244hh//2244hh

SSAAMMUU 1155

PPoolliiccee 1177

PPoommppiieerrss 1188

AAppppeell dd’’uurrggeennccee eeuurrooppééeenn 111122

AAppppeelleezz  

llee  SSAAMMUU    aauu    1155  

LLee  wweeeekk--eenndd  dduu  ssaammeeddii  

aauu  ddiimmaanncchhee  eett  jjoouurrss    

fféérriiééss  ddee  99hh  àà  1199HH  ::  

CCoonnssuulltteezz  lleess  ppllaannnniinnggss  

ddee  KKiinnééGGaarrddee  eenn  lliiggnnee::  

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr  

  KKiinnééGGaarrddee    

AAppppeelleezz  

llee  SSAAMMUU  aauu  1155  

2244hh//2244hh  

   DDaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee  ccoonnssuulltteerr  vvoottrree  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  

ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee..  

NN’’aatttteennddeezz  ppaass  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ssyymmppttôômmeess,,  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddee  ffaaiirree  ssooiiggnneerr  vvoottrree  

eennffaanntt  llaa  nnuuiitt  oouu  llee  wweeeekk--eenndd..  

BBeessooiinn  ddee  rréééédduuccaattiioonn  rreessppiirraattooiirree  ??  

  VVoouuss  cchheerrcchheezz  uunn  MMaasssseeuurr  KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee  ??  

Pour l’AAllssaaccee et la CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee   

Appelez le SSAAMMUU au 1155  

Pour la LLoorrrraaiinnee le SSAAMMUU  au 1155 ou  

Médigarde au  00882200  3333  2200  2200    
 

Consultez les planning s en ligne :  

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr  ««  KKiinnééGGaarrddee  »»  

  

UUrrggeenncceess  RReessppiirraattooiirreess    

PPééddiiaattrriiqquueess——BBrroonncchhiioolliitteess  

NN°°  IInnddiiggoo  00..111188  EEuurrooss  TTTTCC//mmiinn  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN ::

** CCoonncceerrnnee ttoouuss lleess MMaasssseeuurrss KKiinnééssiitthhéérraappeeuutteess vvoolloonnttaaiirreess ssuurr

lleess 1100 ddééppaarrtteemmeennttss dduu GGrraanndd--EEsstt,, dduurraanntt llaa ppéérriiooddee hhiivveerrnnaallee,,

ssuurr pplluussiieeuurrss sseecctteeuurrss pprréé–– ddéétteerrmmiinnééss ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt..

** LLeess ssooiinnss ssee ddéérroouulleenntt aauu ccaabbiinneett dduu mmaasssseeuurr kkiinnééssiitthhéérraa--

ppeeuuttee..

** UUnniiqquueemmeenntt lleess ssaammeeddiiss,, ddiimmaanncchheess eett jjoouurrss fféérriiééss..

** FFiinnaanncceemmeenntt ddeess aassttrreeiinntteess :: AARRSS GGrraanndd--EEsstt..

** TToouuss lleess ppllaannnniinnggss eett pplluuss dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llee ssiittee::

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr -- OOnngglleett «« KKiinnééGGaarrddee »»

KKiinnééGGaarrddee RReessppiirraattooiirree GGrraanndd--EEsstt

115533,, rruuee AAnnddrréé BBiissiiaauuxx 5544 332200 MMaaxxéévviillllee

0099 7722 6622 6688 8877 rreeccuueeiill@@uurrppssmmkk..ffrr

VVoottrree eennffaanntt aa bbeessooiinn ddee rréééédduuccaattiioonn rreessppiirraattooiirree ::

AAyyeezz lleess bboonnss rrééfflleexxeess ::

  WWeeeekk--eenndd    --  JJoouurrss  fféérriiééss  

NNoovveemmbbrree -- MMaarrss

WWeeeekk--eenndd -- JJoouurrss fféérriiééss

  DDee  NNoovveemmbbrree    àà  MMaarrss  

LLee ccaass ddee vvoottrree eennffaanntt

rreellèèvvee ddee llaa mmééddeecciinnee

ggéénnéérraallee..

LLee ccaass ddee vvoottrree eennffaanntt

rreellèèvvee ddeess uurrggeenncceess

vviittaalleess..

RRaappppeell ddeess sseerrvviicceess

dd’’uurrggeennccee 2244hh//2244hh

SSAAMMUU 1155

PPoolliiccee 1177

PPoommppiieerrss 1188

AAppppeell dd’’uurrggeennccee eeuurrooppééeenn 111122

AAppppeelleezz

llee SSAAMMUU aauu 1155

LLee wweeeekk--eenndd dduu ssaammeeddii

aauu ddiimmaanncchhee eett jjoouurrss

fféérriiééss ddee 99hh àà 1199HH ::

CCoonnssuulltteezz lleess ppllaannnniinnggss

ddee KKiinnééGGaarrddee eenn lliiggnnee::

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr

KKiinnééGGaarrddee

AAppppeelleezz

llee SSAAMMUU aauu 1155

2244hh//2244hh

DDaannss llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee ccoonnssuulltteerr vvoottrree mmééddeecciinn ttrraaiittaanntt

ddaannss llaa jjoouurrnnééee..

NN’’aatttteennddeezz ppaass ll’’aaggggrraavvaattiioonn ddeess ssyymmppttôômmeess,, aaffiinn dd’’éévviitteerr ddee ffaaiirree ssooiiggnneerr vvoottrree

eennffaanntt llaa nnuuiitt oouu llee wweeeekk--eenndd..

BBeessooiinn ddee rréééédduuccaattiioonn rreessppiirraattooiirree ??

VVoouuss cchheerrcchheezz uunn MMaasssseeuurr KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee ??

Pour l’AAllssaaccee et la CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee

Appelez le SSAAMMUU au 1155

Pour la LLoorrrraaiinnee le SSAAMMUU au 1155 ou

Médigarde au 00882200 3333 2200 2200

Consultez les planning s en ligne :

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr «« KKiinnééGGaarrddee »»

UUrrggeenncceess RReessppiirraattooiirreess

PPééddiiaattrriiqquueess——BBrroonncchhiioolliitteess
NN°° IInnddiiggoo 00..111188 EEuurrooss TTTTCC//mmiinn

                          OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  ::  

  **  CCoonncceerrnnee  ttoouuss  lleess  MMaasssseeuurrss  KKiinnééssiitthhéérraappeeuutteess  vvoolloonnttaaiirreess  ssuurr

lleess  1100  ddééppaarrtteemmeennttss  dduu  GGrraanndd--EEsstt,,  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  hhiivveerrnnaallee,,  

ssuurr  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss    pprréé––  ddéétteerrmmiinnééss  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt..  

**  LLeess  ssooiinnss  ssee  ddéérroouulleenntt  aauu  ccaabbiinneett  dduu  mmaasssseeuurr  kkiinnééssiitthhéérraa--

ppeeuuttee..  

**  UUnniiqquueemmeenntt  lleess  ssaammeeddiiss,,  ddiimmaanncchheess  eett  jjoouurrss  fféérriiééss..

**  FFiinnaanncceemmeenntt  ddeess  aassttrreeiinntteess  ::  AARRSS  GGrraanndd--EEsstt..

**  TToouuss  lleess  ppllaannnniinnggss  eett  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee    ssiittee::

                    wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr  --    OOnngglleett  ««    KKiinnééGGaarrddee    »»  

KKiinnééGGaarrddee  RReessppiirraattooiirree  GGrraanndd--EEsstt  

115533,,  rruuee  AAnnddrréé  BBiissiiaauuxx  5544  332200  MMaaxxéévviillllee  

0099  7722  6622  6688  8877          rreeccuueeiill@@uurrppssmmkk..ffrr  

VVoottrree eennffaanntt aa bbeessooiinn ddee rréééédduuccaattiioonn rreessppiirraattooiirree ::

AAyyeezz lleess bboonnss rrééfflleexxeess ::

WWeeeekk--eenndd -- JJoouurrss fféérriiééss

NNoovveemmbbrree -- MMaarrss

WWeeeekk--eenndd -- JJoouurrss fféérriiééss

DDee NNoovveemmbbrree àà MMaarrss

LLee ccaass ddee vvoottrree eennffaanntt

rreellèèvvee ddee llaa mmééddeecciinnee

ggéénnéérraallee..

LLee ccaass ddee vvoottrree eennffaanntt

rreellèèvvee ddeess uurrggeenncceess

vviittaalleess..

  RRaappppeell  ddeess  sseerrvviicceess  

dd’’uurrggeennccee  2244hh//2244hh  

SSAAMMUU  1155  

PPoolliiccee  1177  

PPoommppiieerrss  1188  

AAppppeell  dd’’uurrggeennccee  eeuurrooppééeenn  111122  

AAppppeelleezz

llee SSAAMMUU aauu 1155

LLee wweeeekk--eenndd dduu ssaammeeddii

aauu ddiimmaanncchhee eett jjoouurrss

fféérriiééss ddee 99hh àà 1199HH ::

CCoonnssuulltteezz lleess ppllaannnniinnggss

ddee KKiinnééGGaarrddee eenn lliiggnnee::

wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr

KKiinnééGGaarrddee

AAppppeelleezz

llee SSAAMMUU aauu 1155

2244hh//2244hh

DDaannss llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee ccoonnssuulltteerr vvoottrree mmééddeecciinn ttrraaiittaanntt

ddaannss llaa jjoouurrnnééee..

NN’’aatttteennddeezz ppaass ll’’aaggggrraavvaattiioonn ddeess ssyymmppttôômmeess,, aaffiinn dd’’éévviitteerr ddee ffaaiirree ssooiiggnneerr vvoottrree

eennffaanntt llaa nnuuiitt oouu llee wweeeekk--eenndd..



  VVoouuss  êêtteess:: 

  MMaasssseeuurr  KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee  ……  

RReennddrree  uunn  sseerrvviiccee  ddee  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee  en évitant une hospitalisa-

tion.

PPoossssiibbiilliittéé  dd’’uunn  sseeuull  wweeeekk--eenndd  ddee  ggaarrddee  selon vos disponibilités.

GGaarrddee  uunniiqquueemmeenntt  rrééaalliissééee  àà  vvoottrree  ccaabbiinneett.

LLaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  llaa  cchhaarrttee  éétthhiiqquuee  eesstt  oobblliiggaattooiirree.

TTrraannssmmiissssiioonn de la fiche de liaison, ddeess  ssccoorreess  eett  ddeess  ffrrééqquueenncceess

rreessppiirraattooiirreess,,  validation de la fiche de déroulement de garde en

ligne, un Masseur Kinésithérapeute référent par département.

IInnddeemmnniissaattiioonn  ddee  vvoottrree  aassttrreeiinnttee  ffiinnaannccééee  ppaarr  ll’’AARRSS..

  MMKK  rreejjooiiggnneezz--nnoouuss  !!  

  rreeccuueeiill@@uurrppssmmkk..ffrr  

     ( Mode d’emploi ….) 

 VVoouuss  êêtteess:: 

  PPaarreennttss……  

AAssssuurreerr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  ssooiinnss  de votre enfant durant le wee-

kend et les jours fériés.

CCoonnttaacctteerr  uunn  MMaasssseeuurr  KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee  ddee  ggaarrddee  ddee  vvoottrree

sseecctteeuurr  dduurraanntt  llee  wweeeekk--eenndd,,  retrouvez les plannings en ligne

sur le site de wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr   dans l’onglet : KKiinnééGGaarrddee.

Les gardes sont organisées de novembre à mars chaque an-

née.

DDee  99hh  àà  1199hh,,  sseelloonn  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  mmaasssseeuurr  kkiinnééssiitthhéérraa--

ppeeuuttee..

LLeess  hhoorraaiirreess  ddee  nnuuiitt  ssoonntt  ccoouuvveerrttss  ppaarr  lleess  cceennttrreess  hhoossppiittaalliieerrss

rrééggiioonnaauuxx..

Les soins se réalisent uunniiqquueemmeenntt  aauu  ccaabbiinneett  dduu  MMaasssseeuurr

kkiinnééssiitthhéérraappeeuuttee, les visites à domicile ne sont pas assurées.

SSee  mmuunniirr  ddee  llaa  pprreessccrriippttiioonn  mmééddiiccaallee  eett  ddee  llaa  ccaarrttee  vviittaallee..

 VVoouuss  êêtteess:: 

  MMééddeecciinnss  pprreessccrriipptteeuurrss  ……  

LLeess  mmaasssseeuurrss  KKiinnééssiitthhéérraappeeuutteess  lliibbéérraauuxx  ssoonntt  ddee  ggaarrddee

dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  hhiivveerrnnaallee..

De 99hh  àà  1199hh, sseelloonn  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ppllaannnniinngg  dduu  MMaasssseeuurr

KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee.

UUnnee  pprreessccrriippttiioonn  mmééddiiccaallee  eesstt  nnéécceessssaaiirree  eett  oobblliiggaattooiirree..

Retrouver les ppllaannnniinnggss en ligne sur le site internet de

l’URPSMK (wwwwww..uurrppssmmkk..ffrr  ) dans l’onglet : KKiinnééGGaarrddee.

Les plannings par secteur sont connus  des Centre 15 .

   KKiinnééGGaarrddee  RReessppiirraattooiirree  GGrraanndd--EEsstt  ,,  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ffii--

nnaannccééee  ppaarr  lleess  FFoonnddss  dd’’IInntteerrvveennttiioonnss  RRééggiioonnaall  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  ppaarr  ll’’AARRSS  GGrraanndd--EEsstt..  


