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

Wielospecjalistyczny

Szpital CKR

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 ortopedii
i artroskopii stawów,
chirurgia kręgosłupa,
rehabilitacja neurologiczna w trybie dziennym
i stacjonarnym,
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
Ogólnoustrojowej

Kompleksowa rehabilitacja

– oodpłatne pobyty stacjonarne
na oddziale
Oddział Rehabilitacji CKR oferuje kompleksową rehabilitację dla osób ze schorzeniami i dysfunkcjami
narządu ruchu w warunkach szpitalnych (stacjonarnych). Na oddział przyjmujemy Pacjentów którzy ze
względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.
Najczęściej są to osoby z dolegliwościami narządu
ruchu pochodzenia:
ortopedycznego (zespoły pourazowe narządu ruchu, przebyte operacje, choroba zwyrodnieniowa
kręgosłupa i stawów),
reumatoidalnego (RZS, ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów),
neurologicznego (zespoły bólowe kręgosłupa
w przebiegu dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej, stany po udarach mózgu, ch. Parkinsona, SM,
polineuropatia).
Warunkiem przyjęcia na leczenie jest pozytywna kwalifikacja do aktywnego leczenia rehabilitacyjnego.
Celem naszego Zespołu jest przywrócenie Pacjentowi pełnej lub możliwej sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz brania czynnego
udziału w życiu społecznym.
W trakcie pobytu Pacjenci korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich oraz z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń lekarskich.

Wróć szybciej do zdrowia
w oparciu o indywidualny program
rehabilitacji realizowany pod
okiem specjalistów
W CKR stawiamy na indywidualne podejście, a także
na kompleksowość w procesie leczenia. Dlatego też,
Pacjenci przebywający na oddziale mogą korzystać
także, za zgodą lekarza, z pozostałych usług Centrum,
np. zabiegów odnowy biologicznej, jaskini solno-jodowej oraz pływalni.

PAKIET REHABILITACJI
OGÓLNOUSTROJOWEJ
Dla Pacjentów samodzielnych, odbywających cykliczną
rehabilitację po przebytej operacji, urazie, cierpiących
na zespół bólowy, choroby narządów ruchu (np. choroby
zwyrodnieniowe stawów, osteoporozę) lub mających na
celu poprawić swoją kondycję i funkcjonalność.
Fizjoterapia - do 5 zabiegów dziennie:
terapia indywidualna 1 x 30 min
do 4 zabiegów z zakresu kinezyterapii i/lub
fizykoterapii
Zabiegi odbywają się codziennie, wyjątkiem niedziel.
LUX

270 zł / dzień pokój 1 os.

STANDARD

220 zł / dzień pokój 2 os.

PAKIET REHABILITACJI
OGÓLNOUSTROJOWEJ PLUS
Dla Pacjentów bezpośrednio po zabiegach operacyjnych oraz wymagających pomocy w czynnościach dnia
codziennego.
Fizjoterapia - do 5 zabiegów dziennie:
ćwiczenie indywidualne z terapeutą 2 x 30 min
zabiegi z zakresu kinezyterapii i/lub fizykoterapii x 3
Zabiegi odbywają się codziennie, z wyjątkiem niedziel.
Pakiet LUX Plus

370 zł / dzień pokój 1 os.

Pakiet Standard Plus

320 zł / dzień pokój 2 os.

Zapewniamy 3 posiłki dziennie oraz całodobową opiekę
lekarską, pielęgniarską, a w przypadku Pakietu Plus także
personelu pomocniczego.
Zakwaterowanie w pokoju z łazienką, WIFI, TV, lodówką
i czajnikiem.

