Pobyt Leczniczo-Rehabilitacyjny
INTENSYWNY
Dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami mowy oraz poznawczymi wymagających intensywnej
terapii.
konsultacja lekarska,
zabiegi rehabilitacyjne 150 min dziennie, wg zaleceń:
indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, gimnastyka grupowa, terapia zajęciowa, terapia z logopedą lub neuropsychologiem,
całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i zespołu
pomocniczego,
3 posiłki dziennie,
zakwaterowanie w pokoju z łazienką, lodówką,
czajnikiem, WIFI.
LUX

400-440 zł
Cena za osobodzień w pokoju 1 os.

STANDARD

340-380 zł
Cena za osobodzień w pokoju 2 os.

Pobyt Leczniczo-Rehabilitacyjny
Dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających mniej intensywnej terapii.
konsultacja lekarska,
zabiegi rehabilitacyjne 60 min dziennie, wg zaleceń: indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, gimnastyka grupowa, terapia zajęciowa, terapia z logopedą lub neuropsychologiem, fizykoterapia,
całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i zespołu pomocniczego,
3 posiłki dziennie,
zakwaterowanie w pokoju z łazienką, lodówką,
czajnikiem, WIFI.
MINIMUM

270 zł
Cena za osobodzień w pokoju 2 os.

Pakiety „szyte na miarę” – cena zależy od:
długości pobytu,
standardu pokoju (1 lub 2 os.),
ilości jednostek terapeutycznych,
poziomu samodzielności i potrzeby pomocy personelu w czynnościach dnia codziennego,
przy miesięcznym pobycie 10 % zniżki.

Oddział Rehabilitacji
Neurologicznej
(22) 703 02 80-82
785 410 091
(pon.-pt. 8:00-16:00)

(22) 703 01 00

(codziennie 16:00-19:30)

@

Wróć do zdrowia
w ośrodku z ponad 40-letnim
doświadczeniem
w rehabilitacji

Wielospecjalistyczny

Szpital CKR

sekretariat.neurologia@ckr.pl
ul. Gąsiorowskiego 12/14
Konstancin-Jeziorna

Zapraszamy do skorzystania z pozostałych
usług CKR:
konsultacje specjalistyczne,
diagnostyka obrazowa (RTG, rezonans
magnetyczny, USG),
zabiegi ortopedyczne w zakresie reumoortopedii i artroskopii stawów,
chirurgia kręgosłupa,
zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej,
pływalnia i gimnastyka w wodzie,
kriokomora.

Sprawdź pełną ofertę
Infolinia CKR (22) 703 08 88
www.ckr.pl

PODNOSIMY JAKOŚĆ
TWOJEGO ŻYCIA

Oddział
Rehabilitacji
Neurologicznej

Kompleksowa rehabilitacja
neurologiczna – odpłatne

pobyty stacjonarne W oddziale
i rehabilitacja W trybie dziennym

Celem rehabilitacji neurologicznej prowadzonej przez
Zespół CKR jest możliwie największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji ruchowych, mowy oraz funkcji poznawczych. Za zadanie stawiamy sobie poprawę
jakości życia chorych oraz ich rodzin.
Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych, jak: zaburzenia pamięci, zespół zaniedbywania, afazja.
Do oddziału Rehabilitacji Neurologicznej przyjmujemy
Pacjentów z następstwami uszkodzenia mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, spowodowanymi przez uraz głowy czy kręgosłupa, udar mózgu,
stwardnienie rozsiane i inne.

Wróć szybciej do zdrowia W oparciu
o indywidualny proGRam Rehabilitacji
realizowany pod okiem specjalistów
W ramach rehabilitacji w trybie stacjonarnym zapewniamy zabiegi usprawniające dobrane do indywidualnych potrzeb Pacjenta oraz wsparcie kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego.
Obok stacjonarnych pobytów rehabilitacyjno-leczniczych
oferujemy specjalistyczne programy leczenia dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi.
Do oddziału przyjmujemy zarówno osoby samodzielne jak i wymagające asysty w zakresie czynności dnia
codziennego.
Nie bez znaczenia dla procesu leczenia jest dostępność bazy uzdrowiskowej i odnowy biologicznej:
pełnowymiarowy basen, kriokomora i jaskinia solno-jodowa.

Pakiet Rehabilitacyjny

– w trybie stacjonarnym lub dziennym
(10 dni zabiegowych)
Dla osób wymagających intensywnej rehabilitacji ruchowej.
badanie lekarskie oraz fizjoterapeutyczne,
intensywny program rehabilitacji:
fizjoterapia indywidualna 2 x 30 min
terapia indywidualna zajęciowa 2 x 30 min
ćwiczenia grupowe 2 x 30 min
fizykoterapia 2 x 15 min
seans groty solnej lub pływalnia *,
instruktaż fizjoterapeutyczny oraz materiały
pomocnicze do ćwiczeń w domu.
Ceny pakietu

10 dni

12 dni

(bez sob. i niedz.)

(z sob. i niedz.)

Pobyt stacjonarny

4 000 zł

4 200 zł

Pobyt dzienny

2 700 zł

‑

Pakiet Leczniczy dla Pacjentów
z afazją lub innymi zaburzeniami
poznawczymi – w trybie stacjonarnym

lub dziennym (10 dni zabiegowych)

Dla osób ze schorzeniami neurologicznymi
wymagających intensywnej terapii afazji lub innych
zaburzeń poznawczych.
badanie lekarskie i neurologopedyczne lub
neuropsychologiczne,
intensywny program terapii (10 zabiegów),
w tym:
4 godz. terapii mowy (indywidualna x 5
i grupowa x 3)
terapia zajęciowa / artterapia x 2
seans groty solnej lub pływalnia *.
(bez sob. i niedz.)

10 dni

(z sob. i niedz.)

Pobyt stacjonarny

4 700 zł

4 900 zł

Pobyt dzienny

3 200 zł

‑

Ceny pakietu

W trybie stacjonarnym zapewniamy 3 posiłki dziennie
oraz całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską
i personelu pomocniczego.
*wg zaleceń lekarza

Pakiet zabiegów ambulatoryjnych dla pacjentów z afazją,
dyzartrią, dysfagią, zaburzeniami poznawczymi – w trybie dziennym
Cena pakietu
Konsultacja specjalistyczna
Pakiet zajęć terapeutycznych

850 zł

10 x 60 min

Intensywny Program Terapii Ręki

– w trybie stacjonarnym lub
dziennym (10 dni zabiegowych)

Dla osób z niedowładem spastycznym kończyny górnej,
których celem jest poprawa funkcjonalności. Warunkiem udziału jest pozytywna kwalifikacja lekarska.
konsultacja lekarska,
fizjoterapia indywidualna z funkcjonalną ortezą do
ćwiczenia chwytu 2 x 30 min,
ćwiczenia grupowe bez ortezy 2 x 30 min,
terapia zajęciowa z ortezą lub bez 2 x 30 min,
na czas programu zapewniamy ortezę dopasowaną
do potrzeb Pacjenta.
Ceny pakietów

10 dni

12 dni

(bez sob. i niedz.)

(z sob. i niedz.)

Pobyt stacjonarny

4700 zł

4 900 zł

Pobyt dzienny

3 400 zł

‑

