PROMO

CJA!

OFERTA USŁUG
REHABILITACYJNYCH
OŚRODEK REHABILITACJI LEONARDI

Poznaj nasze programy rehabilitacyjne:
Program Rehabilitacji Usprawniającej

od 2 950 zł

Program Ortopedyczny z opieką 24 h

od 5 200 zł

Program Ortopedyczny “PLUS z opieką 24 h

od 6 200 zł

Program Rehabilitacji “Po Endoprotezie” z opieką 24 h

od 6 200 zł

Program Ortopedyczny ”MAX” z opieką 24 h

od 7 700 zł

Program Neurologiczny z opieką 24 h

od 5 600 zł

Leonardi Medici Clinic w Szymanowie k.
Konstancina-Jeziornej to Ośrodek Rehabilitacyjny świadczący usługi medyczne
stacjonarne oraz ambulatoryjne. Idea
terapii Leonardi opiera się na dbałości
o Pacjenta i jego powrocie do zdrowia.

Program Neurologiczny “wczesno - poudarowy” z opieką 24 h

od 7 300 zł

Program Neurologiczny “PLUS” z opieką 24 h

od 6 900 zł

Program Neurologiczny “MAX” z opieką 24 h

od 9 700 zł

Wartości, którymi kieruje się Leonardi
to profesjonalna opieka medyczna
skupiona na szerokiej specjalistycznej
rehabilitacji pacjenta, którego efekty
leczenia i zadowolenie są najwyższym
priorytetem.

Program Opiekuńczy z rehabilitacją

od 3 800 zł

Program Opiekuńczy “MAX” z rehabilitacją

od 4 200 zł

Program “Aktywny Powrót do Zdrowia”

od 4 600 zł

O NAS
Ośrodek Rehabilitacji
LEONARDI

Program Neurologiczny “w śpiączce” z opieką 24 h

www.RehabilitacjaKonstancin.pl

wycena indywidualna

Strona 2

Program Rehabilitacji Usprawniającej
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-10%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
pełne wyżywienie serwowane w restauracji Ośrodka
(śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta

Rehabilitacje:
1 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
do 30 min. rehabilitacji z zakresu ﬁzykoterapii, w tym do 4 zabiegów dziennie dobranych wg wskazań
medycznych (oprócz niedzieli i świąt)
1 x 20 min. - indywidualny masaż 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

3 300 zł - Rabat 10% =

2 950 zł

Pobyt 21 dni

4 900 zł - Rabat 10% =

4 400 zł

Pobyt 30 dni

6 600 zł - Rabat 10% =

5 900 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Ortopedyczny z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-10%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
1 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
do 30 min. rehabilitacji z zakresu ﬁzykoterapii, w tym do 4 zabiegów dziennie dobranych
wg wskazań medycznych (oprócz niedzieli i świąt)
1 x 20 min. - indywidualny masaż 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

5 800 zł - Rabat 10% =

5 200 zł

Pobyt 21 dni

8 600 zł - Rabat 10% =

7 700 zł

Pobyt 30 dni

11 600 zł - Rabat 10% = 10 400 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Ortopedyczny “PLUS” z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-10%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
2 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 2 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
do 40 min. rehabilitacji z zakresu ﬁzykoterapii, w tym do 5 zabiegów dziennie dobranych
wg wskazań medycznych (oprócz niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualny masaż 2 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

6 900 zł - Rabat 10% =

6 200 zł

Pobyt 21 dni

10 300 zł - Rabat 10% =

9 200 zł

Pobyt 30 dni

13 800 zł - Rabat 10% = 12 400 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Rehabilitacji “Po Endoprotezie” z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-10%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higienie osobistej)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)
transport medyczny ze szpitala do Ośrodka Leonardi z Warszawy - w cenie pobytu

Rehabilitacje:
2 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 2 x dziennie wg programu “endoproteza”
(oprócz soboty, niedzieli i świąt)
do 30 min. rehabilitacji z zakresu ﬁzykoterapii, w tym do 4 zabiegów dziennie dobranych wg wskazań
medycznych (oprócz niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualna terapia z ﬁzjoterapeutą (masaż, terapia manualna) 2 x dziennie
(oprócz soboty, niedzieli i świąt)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

6 200 zł

Pobyt 21 dni

9 200 zł

Pobyt 30 dni

13 800 zł - Rabat 10% = 12 400 zł
REKOMENDOWANA DŁUGOŚĆ POBYTU

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Ortopedyczny “MAX” z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-10%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
4 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 4 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
do 40 min. rehabilitacji z zakresu ﬁzykoterapii, w tym do 5 zabiegów dziennie dobranych
wg wskazań medycznych (oprócz niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualny masaż 2 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

8 600 zł - Rabat 10% =

7 700 zł

Pobyt 21 dni

12 900 zł - Rabat 10% =

11 600 zł

Pobyt 30 dni

17 200 zł - Rabat 10% =

15 400 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Neurologiczny z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-15%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
wstępną konsultację neuropsychologa
wstępną konsultację logopedy
opiekę lekarza specjalisty
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
2 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
1 x 30 min. - terapie funkcji poznawczych i zaburzeń mowy:
1 x dziennie wizyta neuropsychologa lub logopedy (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualny masaż 2 x dziennie (oprócz niedzieli i świąt)
1 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
zwiększenie samodzielności, poprawa umiejętności manualnych, sprawności ruchowej, ćwiczenia
pamięci i wyobraźni, biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia
nerwowego; rozwój zainteresowań, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; wzmacniania
samooceny)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

6 700 zł - Rabat 15% =

5 600 zł

Pobyt 21 dni

10 000 zł - Rabat 15% =

8 500 zł

Pobyt 30 dni

13 480 zł - Rabat 15% =

11 300 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Neurologiczny “wczesno - poudarowy” z opieką 24 h
dla pacjentów bezpośrednio po szpitalu

Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:
zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
wstępną konsultację neuropsychologa
wstępną konsultację logopedy
opiekę lekarza specjalisty neurologa
opiekę lekarza internisty
przygotowanie programu rehabilitacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)
transport medyczny ze szpitala do Ośrodka Leonardi z Warszawy - w cenie pobytu
pranie ubrań Pacjenta - 1 x tydzień - bezpłatnie

Rehabilitacje:
3 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą neurologiem 3 x dziennie *
1 x 30 min. - terapie funkcji poznawczych (zaburzenia widzenia, splątanie, problemy z pamięcią):
1 x dziennie indywidualna praca z neuropsychologiem *
1 x 30 min. - terapie zaburzeń mowy (afazja): 1 x dziennie indywidualna praca z logopedą *
2 x 30 min. - indywidualna terapia niedowładów, przykurczy, spastyczności (masaż) 2 x dziennie **
1 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
zwiększenie samodzielności, poprawa umiejętności manualnych, sprawności ruchowej, ćwiczenia pamięci
i wyobraźni, biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia nerwowego;
rozwój zainteresowań, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; wzmacniania samooceny)
* oprócz soboty, niedzieli i świąt
** oprócz niedzieli i świąt

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

7 300 zł

Pobyt 21 dni

10 900 zł

Pobyt 30 dni

14 600 zł
REKOMENDOWANA DŁUGOŚĆ POBYTU

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Neurologiczny “PLUS” z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-15%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
wstępną konsultację neuropsychologa
wstępną konsultację logopedy
opiekę lekarza specjalisty
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
3 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 3 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 30 min. - terapie funkcji poznawczych i zaburzeń mowy: 1 x dziennie wizyta
neuropsychologa oraz 1 x dziennie wizyta logopedy (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualny masaż 2 x dziennie (oprócz niedzieli i świąt)
1 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
zwiększenie samodzielności, poprawa umiejętności manualnych, sprawności ruchowej, ćwiczenia
pamięci i wyobraźni, biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia
nerwowego; rozwój zainteresowań, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; wzmacniania
samooceny)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

8 200 zł - Rabat 15% =

6 900 zł

Pobyt 21 dni

12 300 zł - Rabat 15% =

10 400 zł

Pobyt 30 dni

16 500 zł - Rabat 15% =

14 000 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Neurologiczny “MAX” z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-15%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
wstępną konsultację neuropsychologa
wstępną konsultację logopedy
opiekę lekarza specjalisty
przygotowanie programu rehabiltacji indywidualnie dla każdego Pacjenta
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę “MAX”
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h

Rehabilitacje:
5 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 30 min. - terapie funkcji poznawczych i zaburzeń mowy: 1 x dziennie wizyta
neuropsychologa oraz 1 x dziennie wizyta logopedy (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualny masaż 2 x dziennie (oprócz niedzieli i świąt)
2 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
zwiększenie samodzielności, poprawa umiejętności manualnych, sprawności ruchowej, ćwiczenia
pamięci i wyobraźni, biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia
nerwowego; rozwój zainteresowań, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; wzmacniania
samooceny)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

11 500 zł - Rabat 15% =

9 700 zł

Pobyt 21 dni

17 400 zł - Rabat 15% =

14 700 zł

Pobyt 30 dni

23 400 zł - Rabat 15% =

19 800 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Neurologiczny “w śpiączce” z opieką 24 h
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju jednoosobowym obejmuje:
zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, MIX-y - PEG) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
wstępną konsultację neuropsychologa
wstępną konsultację logopedy
opiekę lekarza specjalisty
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu na prośbę Pacjenta
całodobową opiekę ”MAX”
ogólną opiekę pielęgniarską “MAX” 24 h (opieka nad odleżynami)

Rehabilitacje:
5 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 5 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 30 min. indywidualnej terapii - 1 x dziennie wizyta neuropsychologa
oraz 1 x dziennie wizyta logopedy (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
2 x 20 min. - indywidualny masaż 2 x dziennie (oprócz niedzieli i świąt)
2 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia nerwowego)

Koszty Programu
Pobyt 30 dni - cena ustalona po ocenie pacjenta (należy wypełnić wniosek / kartę kwaliﬁkacji)
Możliwe dodatkowe koszty:
specjalistycznych badań laboratoryjnych
zakupu wymaganych leków
dodatkowych badań diagnostycznych
dodatkowych konsultacji specjalistów
żywienia pozajelitowego (zakupu pożywienia, np. nutrini)

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Opiekuńczy z rehabilitacją

Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-20%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną konsultację pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach życia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
1 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt),
w tym indywidualny masaż lub zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii
1 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
zwiększenie samodzielności, poprawa umiejętności manualnych, sprawności ruchowej, ćwiczenia
pamięci i wyobraźni, biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia
nerwowego; rozwój zainteresowań, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; wzmacniania
samooceny)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

4 800 zł - Rabat 20% =

3 800 zł

Pobyt 21 dni

7 200 zł - Rabat 20% =

5 700 zł

Pobyt 30 dni

9 600 zł - Rabat 20% =

7 600 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program Opiekuńczy “MAX” z rehabilitacją

Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-20%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną konsultację pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
ogólną opiekę lekarską
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu – na prośbę Pacjenta
ogólną całodobową opiekę (ogólna pomoc w czynnościach dnia codziennego, higiena osobista)
ogólną opiekę pielęgniarską 24 h (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)

Rehabilitacje:
2 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt),
w tym indywidualny masaż lub zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii
1 x 30 min. - indywidualna terapia zajęciowa i praca sensoryczna - praca z Pacjentem (relaksacja,
zwiększenie samodzielności, poprawa umiejętności manualnych, sprawności ruchowej, ćwiczenia
pamięci i wyobraźni, biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, aromaterapia, łagodzenia napięcia
nerwowego; rozwój zainteresowań, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; wzmacniania
samooceny)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

5 300 zł - Rabat 20% =

4 200 zł

Pobyt 21 dni

8 000 zł - Rabat 20% =

6 400 zł

Pobyt 30 dni

10 600 zł - Rabat 20% =

8 400 zł

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Program “Aktywny Powrót do Zdrowia”
Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje:

PROMO
CJA!
-10%

zakwaterowanie w komfortowym pokoju z łazienką
łóżko rehabilitacyjne - w cenie pobytu
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) - wg diety
wstępną kontrolę pielęgniarską
wstępne badanie przez ﬁzjoterapeutę
wstępną konsultację lekarską
konsultacje lekarza specjalisty
ogólne podstawowe badania laboratoryjne (krew i mocz) na początku pobytu - na prośbę Pacjenta
monitoring wydolności oddechowej
dostęp do całodobowej pomocy
dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej

Rehabilitacje:
2 x 30 min. indywidualnej terapii z ﬁzjoterapeutą 2 x dziennie, w tym indywidualny masaż
lub zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii w programie APdZ (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
1 x 30 min. indywidualna terapia psychologiczna 1 x dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt)
rehabilitacja funkcji poznawczych i wykonawczych - diagnoza i terapia neuropsychologiczna
(zaburzenia pamięci, procesów uwagi)
psychoterapia kryzysowa, krótkoterminowa (zaburzenia lękowe, depresyjne, nauka skutecznych
metod radzenia sobie ze stresem)

Koszty Programu
Pobyt 14 dni

www.RehabilitacjaKonstancin.pl

5 200 zł - Rabat 10% =

4 600 zł
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Dodatkowe Usługi do Programów Rehabilitacyjnych

całodobowa opieka pielęgniarska 24 h – podstawowe usługi
pielęgniarskie, iniekcje 1 x dziennie, podawanie insuliny
1 x dziennie, zmiana opatrunku 1 x dziennie
całodobowa opieka pielęgniarska „MAX” 24 h - (karmienie
pozajelitowe, PEG, sonda), obsługa rurki tracheostomijnej,
obsługa cewnika, pomoc w leczeniu odleżyn, zmiany
opatrunków, podawanie leków, dodatkowe iniekcje,
podawanie insuliny, dodatkowe inne czynności pielęgniarskie
indywidualna opieka 24 h (na życzenie)

100 zł / dzień

(cena nie zawiera kosztu
specjalnych opatrunków,
badań laboratoryjnych,
leków itp.)

200 zł / dzień

(cena nie zawiera kosztu
specjalnych opatrunków,
badań laboratoryjnych,
leków itp.)

40 zł / 1 godzina

ogólna całodobowa opieka 24 h – podstawowa pomoc w
zaspokajaniu codziennych czynności życiowych i czynnościach
pielęgnacyjnych, doraźna pomoc w higienie osobistej, pomoc
podczas posiłków

w cenie programu

całodobowa opieka „MAX” 24 h – indywidualna opieka w
pokoju pacjenta do 6 h /doba: pomoc w higienie osobistej,
pomoc w toalecie, karmienie przyłóżkowe, mycie przyłóżkowe

210 zł / dzień

całodobowa opieka „GOLD” 24 h – indywidualna opieka w
pokoju pacjenta do 12 h /doba: pomoc w higienie osobistej,
pomoc w toalecie (cewnik, pampersy), karmienie
przyłóżkowe, mycie przyłóżkowe, kąpiele w wannie

420 zł / dzień

www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Dodatkowe Usługi do Programów Rehabilitacyjnych

żywienie wg indywidualnych zaleceń

cena od 90 zł / dzień

terapia indywidualna z ﬁzjoterapeutą

180 zł / 1 godzina
100 zł / ½ godziny

terapia z neuropsychologiem

160 zł / 1 godzina
90 zł / ½ godziny

terapia z logopedą

140 zł / 1 godzina
80 zł / ½ godziny

dopłata do pokoju jednoosobowego
usługa prania (na życzenie) – opłata za 1 wsad
usługa: fryzjer
transport medyczny (obszar Polski)
dodatkowa diagnostyka, niezbędne leki i wyroby medyczne

www.RehabilitacjaKonstancin.pl

cena od 80 zł / dzień
40 zł

(opłata za 1 wsad)

60 zł

(w umówionym wcześniej
terminie)

wg wyceny
indywidualnej
wg poniesionych
kosztów
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Ważne informacje
Zakwaterowanie:
w pierwszym dniu pobytu preferowany przyjazd do Ośrodka w godzinach 8:00 - 12:00,
w przypadku przyjazdu w innych godzinach Ośrodek nie gwarantuje w tym dniu
wstępnych konsultacji medycznych
w pierwszym dniu pobytu odbywają się badania kwaliﬁkacyjne tj.: konsultacja
pielęgniarska; konsultacja ﬁzjoterapeutyczna
w pierwszym dniu pobytu nie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne
Zabiegi rehabilitacyjne:
terapia indywidualna (jednostka czasu rehabilitacji z ﬁzjoterapeutą)
masaż (do 20 min.)
zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii (czas i ilość zabiegów uzależniona
od stanu zdrowia Pacjenta oraz zaleceń terapeutycznych)
terapia z neuropsychologiem (wizyta do 30 min.)
terapia z logopedą (wizyta do 30 min.)
terapia zajęciowa - wg progamu Leonardi
Czas rehabilitacji może ulec zmianie z uwagi na stan zdrowia Pacjenta.
Uwaga:
Pacjent lub Opiekun Pacjenta jest zobowiązany dostarczyć (osobiście, poczta elektroniczna) prawidłowo wypełnioną kartę kwaliﬁkacji nie później niż 48 h przed przyjazdem
Pacjenta do Ośrodka. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji
dotyczących stanu zdrowia Pacjenta Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia w trybie
natychmiastowym. O przyjęciu Pacjenta decyduje personel Ośrodka.
Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta lub zmiany pakietu leczniczego w przypadku stwierdzenia przeciwskazań lub innych okoliczności ograniczających
możliwość rehabilitacji.
Podane w ofercie ceny są cenami brutto.
www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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Kontakt

Ośrodek Rehabilitacji LEONARDI
Rehabilitacja Konstancin Sp. z o.o.
05-532 Szymanów 5 (Konstancin Jeziorna)
+48 577 721 595
+48 22 121 45 95
info@rehabilitacjakonstancin.pl
www.RehabilitacjaKonstancin.pl
www.RehabilitacjaKonstancin.pl
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