
 Wielospecjalistyczny 
szpital cKR

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

Oddział  
Rehabilitacji  

NeuROlOgiczNej

Oddział Rehabilitacji  
NeuROlOgiczNej 

sekretariat.neurologia@ckr.pl

ul. Gąsiorowskiego 12/14
Konstancin-Jeziorna

PODNOSIMY JAKOŚĆ
tWOjegO ŻYcia

(22) 703 02 80-82 
785 410 091
(pon.-pt. 8:00-16:00)
(22) 703 01 00
(codziennie  16:00-19:30)

@
www.ckr.pl

zaPRaSzaMY Na  
egzORehabilitacjĘ W cKR 

Tryb pobytowy 200 zł / 1 sesja EKSO**
Tryb dzienny 240 zł / 1 sesja EKSO**

*Do ceny całkowitej należy dodać koszt pobytu wg cennika  
  na stronie internetowej.
**W trybie dziennym wymagana wstępna kwalifikacja lekarska.

Polub nas na



KOmpleKsOWa Rehabilitacja  
NeuROlOgiczNa – ODPłAtNe PObYtY  
StAcJONArNe W ODDzIAle  
I rehAbIlItAcJA W trYbIe DzIeNNYM

PaKiet RehabilitacYjNY iNteNSYWNY 
tRYb dzieNNY

Dla osób wymagających intensywnej rehabilitacji ruchowej.
  badanie neurologiczne 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. 

10 dni zabiegowych 3 200 zł

PObYt RehabilitacYjNY iNteNSYWNY
tRYb StacjONaRNY

Dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami 
mowy oraz poznawczymi wymagających intensywnej terapii. 

  badanie neurologiczne,
  całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i zespołu 

pomocniczego,
  5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, wg zaleceń:

  fizjoterapia indywidualna x2
  zajęcia indywidualne lub grupowe dobrane 

specjalnie do potrzeb Pacjenta x3
  3 posiłki dziennie,
  zakwaterowanie w pokoju z łazienką, lodówką,  

czajnikiem, WIFI i TV.
Pacjent  

samodzielny
Pacjent  

niesamodzielny

LUX  
( pokój 1 os.) 430 zł 470 zł

STANDARD 
(pokój 2 os.)  370 zł 410 zł

PObYt RehabilitacYjNY MiNiMuM
tRYb StacjONaRNY

Dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, wymagają-
cych mniej intensywnej terapii.

  konsultacja lekarska,
  całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i zespołu 

pomocniczego,
  zabiegi rehabilitacyjne 60 min dziennie, wg zaleceń: 

indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, gimnastyka 
grupowa, terapia zajęciowa, terapia z logopedą lub 
neuropsychologiem, fizykoterapia,

  3 posiłki dziennie,
  zakwaterowanie w pokoju z łazienką, lodówką,  

czajnikiem, WIFI i TV.

MINIMUM 350 zł  
Cena za osobodzień w pokoju 2 os.

         
PaKiet aFatYczNY
tRYb StacjONaRNY 

Dla osób ze schorzeniami neurologicznymi 
wymagających intensywnej terapii afazji lub innych 
zaburzeń poznawczych. 

  badanie neurologiczne i neurologopedyczne  
lub neuropsychologiczne,

  całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska 
i zespołu pomocniczego,

  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 
  3 posiłki dziennie,
  zakwaterowanie w pokoju z łazienką, lodówką, 

Wczajnikiem, WIFI i TV.

10 dni zabiegowych 5 400 zł 

12 dni zabiegowych 5 800 zł

PaKiet aFatYczNY
tRYb dzieNNY

Cena pakietu

Konsultacja specjalistyczna 
Pakiet zajęć terapeutycznych (10 x 60 min)

1500 zł
10 x 60 min

Zabiegi odbywają się od poniedziałku do piątku.

Oferta ważna od 01.03.2020 r.

Zabiegi odbywają się od poniedziałku do piątku.

Podczas rehabilitacji istnieje możliwość 
dokupienia dodatkowych terapii 
indywidualnych z egzoszkieletem.


