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Cennik usług w Ośrodku Rehabilitacji LEONARDI 
obowiązuje od 19 listopada 2019 

 

Program Rehabilitacyjny – Ortopedyczny* – Pobyt – 7 dni 

 Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje 1:  

zakwaterowanie w pokoju z łazienką – sześć (6) nocy, wyżywienie (śniadanie, obiad, 

kolacja), jedną (1) wizytę u lekarza specjalisty, wstępne badanie przez fizjoterapeutę, 

rehabilitacje: 30 min. indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie (oprócz soboty, 

niedzieli i świąt) oraz do 4 zabiegów dziennie z zakresu fizykoterapii dobrane wg 

wskazań medycznych (oprócz niedzieli i świąt) oraz masaż dziennie (oprócz soboty, 

niedzieli i świąt). 

Koszty Programu / Pobyt 7 dni: _ 1330 zł      

Cena nie zawiera:  

- ogólnej całodobowej opieki  

- dziennej / całodobowej opieki pielęgniarskiej 

- indywidualnej diety dobranej wg zaleceń   

- indywidualnej terapii z neuropsychologiem  

- dopłaty do łóżka ortopedycznego 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 

Program Rehabilitacyjny – Ortopedyczny* – Pobyt – 14 dni 

 Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje 1:  

zakwaterowanie w pokoju z łazienką – trzynaście (13) nocy, wyżywienie (śniadanie, 

obiad, kolacja), jedną (1) wizytę u lekarza specjalisty, wstępne badanie przez 

fizjoterapeutę, rehabilitacje: 30 min. indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie 

(oprócz soboty, niedzieli i świąt) oraz do 4 zabiegów dziennie z zakresu fizykoterapii 

dobrane wg wskazań medycznych (oprócz niedzieli i świąt) oraz masaż dziennie 

(oprócz soboty, niedzieli i świąt). 

Koszty Programu / Pobyt 14 dni: _ 2520 zł 

Cena nie zawiera:  

- ogólnej całodobowej opieki  

- całodobowej opieki pielęgniarskiej 

- indywidualnej diety dobranej wg zaleceń  

- indywidualnej terapii z neuropsychologiem  

- dopłaty do łóżka ortopedycznego 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Program Rehabilitacyjny – Neurologiczny* – Pobyt – 14 dni  

 

 Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje 2:  

zakwaterowanie w pokoju z łazienką – trzynaście (13) nocy, wyżywienie 

(śniadanie, obiad, kolacja), jedną (1) wizytę u lekarza specjalisty, wstępne 

badanie przez fizjoterapeutę, jedną (1) 

wstępną konsultację neuropsychologa, 

jedną (1) wstępną konsultację logopedy, 

rehabilitacje:  

45 min. indywidualnej terapii z 

fizjoterapeutą dziennie (oprócz soboty, 

niedzieli i świąt) oraz masaż dziennie 

(oprócz niedzieli i świąt), oraz 

rehabilitacje funkcji poznawczych i zaburzeń mowy (oprócz soboty, niedzieli i 

świąt) - terapię neuropsychologiczną – sześć (6) wizyt lub terapie 

logopedyczną – sześć (6) wizyt, ogólną całodobową opiekę. 

Koszty Programu / Pobyt 14 dni: _ 3080 zł      

Cena nie zawiera:  

- całodobowej opieki pielęgniarskiej 

- indywidualnej diety dobranej wg zaleceń  

- dodatkowej terapii z neuropsychologiem lub logopedą 

- dopłaty do łóżka ortopedycznego 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rodzaj i ilość zabiegów może różnić się w zależności od zaleceń medycznych oraz przeciwskazań zdrowotnych. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Program Rehabilitacyjny – Wybudzeniowy* – Pobyt – 30 dni …. 

 

 Pobyt rehabilitacyjny w pokoju dwuosobowym obejmuje 3:  

zakwaterowanie w pokoju z łazienką (łóżko ortopedyczne) – dwadzieścia 

dziewięć (29) nocy, żywianie (wg zaleceń), cztery (4) wizyty kontrolne lekarza, 

wstępne badanie przez fizjoterapeutę, jedną (1) 

wstępną konsultację neuropsychologa, jedną 

(1) wstępną konsultację logopedy,  

rehabilitacje: 3 x 60 min. indywidualnej terapii 

z fizjoterapeutą dziennie, w tym pionizacja 

ciała (oprócz soboty, niedzieli i świąt) oraz 

masaż dziennie (oprócz niedzieli i świąt)  oraz 

rehabilitacje funkcji poznawczych i zaburzeń 

mowy dziennie (oprócz soboty, niedzieli i świąt) - terapię neuropsychologiczną 

lub terapie logopedyczną, ogólną całodobową opiekę, całodobową opiekę 

pielęgniarską. 

Koszty Programu / Pobyt 30 dni: _ cena podstawowa po ocenie pacjenta 

(należy wypełnić wniosek) 

Cena nie zawiera:  

- kosztów żywienia pozajelitowego (zakupu pożywienia np. nutrini) 

- zakupu wymaganych leków  

- dodatkowych konsultacji specjalistów 

- dodatkowych badań laboratoryjnych 

- dodatkowych badań diagnostycznych 

 
* Rodzaj i ilość zabiegów może różnić się w zależności od zaleceń medycznych oraz przeciwskazań zdrowotnych. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Program Opiekuńczy z Rehabilitacją* – Pobyt – od 14 dni i więcej … 

 Pobyt w pokoju dwuosobowym obejmuje 4:  

zakwaterowanie w pokoju z łazienką – trzynaście (13) 

nocy, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), jedną (1) 

wizytę u lekarza specjalisty, wstępne badanie przez 

fizjoterapeutę, pół-godziny (0,5) rehabilitacji dziennie 

(oprócz niedzieli i świąt), w tym masaż lub zabiegi z 

zakresu fizykoterapii i kinezyterapii (dobrane wg 

wskazań medycznych), ogólną całodobową opiekę. 

Koszty Programu / Pobyt 14 dni: _ 2100 zł  

 

Cena nie zawiera:  

- dziennej / całodobowej opieki pielęgniarskiej 

- indywidualnej diety dobranej wg zaleceń  

- dodatkowej terapii z neuropsychologiem lub logopedą 

- dopłaty do łóżka ortopedycznego 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rodzaj i ilość zabiegów może różnić się w zależności od zaleceń medycznych oraz przeciwskazań zdrowotnych. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Szczegóły programu ortopedycznego 1: 

Poniedziałek - Piątek – w pierwszym (1) dniu przyjazdu do 

godz. 11:00 - zakwaterowanie, konsultacja kwalifikacyjna 

fizjoterapeuty, od drugiego (2) dnia pobytu (oprócz Sobót, 

Niedzieli i Świąt) rozpoczęcie programu rehabilitacji 

ortopedycznej: 30 min. indywidualnej terapii z 

fizjoterapeutą dziennie oraz do 4 zabiegów z zakresu 

fizykoterapii dzienne (elektroterapia, ultradźwięki, 

laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia) dobrane wg 

wskazań medycznych oraz masaż dziennie, jedną (1) konsultację lekarza specjalisty 

podczas pobytu.  

Sobota – do trzech (3) zabiegów z zakresu fizykoterapii (elektroterapia, 

ultradźwięki, laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia) dobrane wg wskazań 

medycznych, zajęcia integracyjne (zorganizowane gry, zabawy i konkursy), odwiedziny 

rodzin. 

Niedziela – dzień wolny od zajęć, odwiedziny rodzin, spacer. 

 

 

Szczegóły programu neurologicznego 2: 

Poniedziałek - Piątek – w pierwszym (1) dniu przyjazdu do godz. 11:00 - 

zakwaterowanie, konsultacja kwalifikacyjna fizjoterapeuty, wstępna konsultacja 

neuropsychologiczna oraz logopedyczna, od drugiego (2) dnia pobytu (oprócz Sobót, 

Niedzieli i Świąt) rozpoczęcie programu rehabilitacji neurologicznej: 

45 min. indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie oraz masaż dziennie  

oraz rehabilitacje funkcji poznawczych i zaburzeń mowy - terapia 

neuropsychologiczna trzy (3) wizyty lub terapia logopedyczna trzy (3) wizyty, jedna 

(1) konsultacja lekarza specjalisty podczas pobytu, ogólna opieka 

całodobowa. 

Sobota – masaż, zajęcia integracyjne (zorganizowane gry, 

zabawy i konkursy), odwiedziny rodzin, ogólna opieka 

całodobowa. 

Niedziela – dzień wolny od zajęć, odwiedziny rodzin, spacer, 

ogólna opieka całodobowa. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Szczegóły programu wybudzeniowego 3: 

Poniedziałek - Piątek – w pierwszym (1) dniu przyjazdu do godz. 11:00 - 

zakwaterowanie, konsultacja kwalifikacyjna fizjoterapeuty, wstępna konsultacja 

neuropsychologiczna oraz logopedyczna, od drugiego (2) dnia pobytu (oprócz Sobót, 

Niedzieli i Świąt) rozpoczęcie programu rehabilitacji wybudzeniowej: 3 x 60 min. 

indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie, w tym pionizacja ciała oraz 

masaż dziennie oraz rehabilitacje funkcji poznawczych i 

zaburzeń mowy - terapia neuropsychologiczna trzy (3) 

wizyty lub terapia logopedyczna trzy (3) wizyty, cztery (4) 

konsultacje lekarza specjalisty podczas pobytu, ogólna opieka 

całodobowa, całodobowa opieka pielęgniarska. 

Sobota – masaż, odwiedziny rodzin, ogólna opieka całodobowa, całodobowa 

opieka pielęgniarska. 

Niedziela – dzień wolny od zajęć, odwiedziny rodzin, ogólna opieka całodobowa, 

całodobowa opieka pielęgniarska. 

 

 

Szczegóły programu opiekuńczego 4: 

Poniedziałek - Piątek – w pierwszym (1) dniu przyjazdu do godz. 11:00 - 

zakwaterowanie, konsultacja kwalifikacyjna fizjoterapeuty, od drugiego (2) dnia pobytu 

(oprócz Sobót, Niedzieli i Świąt) rozpoczęcie programu terapii: do 30 min. rehabilitacji 

z zakresu kinezyterapii lub fizykoterapii dzienne (elektroterapia, ultradźwięki, 

laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia) dobrane wg wskazań medycznych lub masaż 

dziennie, jedną (1) konsultację lekarza specjalisty podczas pobytu, opiekę całodobową. 

Sobota – masaż lub do 2 zabiegów z zakresu fizykoterapii 

(elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, magnetoterapia, 

krioterapia) dobrane wg wskazań medycznych, zajęcia 

integracyjne (zorganizowane gry, zabawy i konkursy), 

odwiedziny rodzin, ogólna opieka całodobowa. 

Niedziela – dzień wolny od zajęć, odwiedziny rodzin, spacer, 

ogólna opieka całodobowa. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Ceny dodatkowych usług:  

- całodobowa opieka pielęgniarska (usługa zmiany opatrunków x 1 dziennie, 

podawanie leków do 3 x dziennie, podawanie insuliny, inne czynności 

pielęgniarskie)  

– 40 zł / dzień (cena nie zawiera kosztu opatrunków, leków, itp.) 

 

- rozszerzona całodobowa opieka pielęgniarska (karmienie pozajelitowe (PEG, 

sonda), obsługa rurki do tracheotomii, pomoc w leczeniu odleżyn, dodatkowe 

zmiany opatrunków, dodatkowe podawanie leków, dodatkowe iniekcje, podawanie 

insuliny, dodatkowe inne czynności pielęgniarskie)  

– 100 zł / dzień (cena nie zawiera kosztu opatrunków, leków, itp.) 

 

- ogólna całodobowa opieka (dotyczy programu ortopedycznego) – 24 godz. – 60 zł/dzień 

 

- żywienie wg zaleceń – cena indywidualna wg diety 

 

- terapia z neuropsychologiem – 120 zł / godzina, 70 zł / ½ godziny 

 

- terapia z logopedą –100 zł / godzina, 60 zł / ½ godziny 

 

- dopłata do łóżka ortopedycznego – 8 zł / dzień 

 

- dopłata do pokoju jednoosobowego – 80 zł / dzień 

 

- usługa prania (na życzenie) – opłata za 1 wsad – 35 zł 

 

- usługa: fryzjer – 50 zł (w umówionym terminie) 

 

Zakwaterowanie: 

w pierwszym (1) dniu pobytu w godzinach 8:00 - 11:00, w przypadku przyjazdu w innych godzinach 

Ośrodek nie gwarantuje w tym dniu wstępnych konsultacji kwalifikacyjnych. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cennik usług medycznych: 

Konsultacja lekarza specjalisty:                         250 zł / wizyta 

Konsultacja lekarza internisty:                       180 zł / wizyta 

Konsultacja neuropsychologiczna:                                   60 zł / wizyta 

Konsultacja logopedyczna:                                                    50 zł / wizyta 

Terapia energotonowa:                                                         150 zł / godz. 

Indywidualna rehabilitacja:                                                 120 zł / godz. 

Konsultacja fizjoterapeuty:                                                    80 zł / wizyta 

Badania diagnostyczne (krew, mocz):     badania wg cennika Ośrodka (+ 20 zł jednorazowo) 

Transport medyczny:                                                          od  200 zł / wyceniany indywidualnie 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

Zabiegi z zakresu fizykoterapii: 

Sollux      do 20 min      10 zł / 1 zabieg 

Magnetoterapia    do 20 min  12 zł / 1 zabieg 

Elektrostymulacja    do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Prądy interferencyjne    do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Prądy TENS      do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Prądy Kotza     do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Prądy DD     do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Prąd wysokonapięciowy imp. (HVPC) do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Prądy Trauberta    do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Terapia mikroprądami (MET)  do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Galwanizacja     do 15 min  12 zł / 1 zabieg 

Jonoforeza     do 15 min  15 zł / 1 zabieg 

Laser kontaktowy    do 05 min  15 zł / 1 zabieg 

Ultradźwięki     do 05 min  15 zł / 1 zabieg 

Fonoforeza (z lekiem)   do 05 min  20 zł / 1 zabieg 

Krioterapia miejscowa   do 03 min  15 zł / 1 zabieg 

Okłady fango          do 20 min  30 zł / 1 zabieg 

 

Zabiegi z zakresu kinezyterapii:  

Ćwiczenia grupowe     do 30 min  20 złotych / 1 ćw. 

UGUL – KKG    do 15 min  20 złotych / 1 zabieg 

UGUL – KKD               do 30 min       30 złotych / 1 zabieg 

Mechanoterapia                 do 20 min       10 złotych / 1 zabieg 

Ćwiczenia grupowe - motoryka mała  do 30 min             10 złotych / 1 ćw. 

Ćwiczenia oddechowe   do 20 min        15 złotych / 1 ćw. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Zabiegi inne: 

Terapia indywidualna   do 60 min                120 złotych / 1 zabieg 

Terapia indywidualna   do 30 min             70 złotych / 1 zabieg 

Masaż częściowy leczniczy   do 20 min  30 złotych / 1 zabieg 

Masaż całkowity leczniczy              do 30 min  50 złotych / 1 zabieg 

Masaż relaksacyjny całościowy             do 60 min           100 złotych / 1 zabieg 

Masaż limfatyczny                do 30 min  50 złotych / 1 zabieg 

Hydroterapia częściowa                         do 15 min  40 złotych / 1 zabieg 

Hydroterapia – wanna                             do 15 min  60 złotych / 1 zabieg 

 


