TURNUS REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
•
•
•

14 – dniowy pobyt opiekuńczo-leczniczy z wyżywieniem
konsultacja wstępna lekarza specjalisty neurologa lub rehabilitacji leczniczej
badanie wstępne fizjoterapeutyczne wraz z wykonaniem testów
czynnościowych
• konsultacja wstępna psychologa
• konsultacja wstępna neurologopedy
• 15 godzin terapii indywidualnej zgodnie z ustalanym indywidualnie planem
usprawniania
• 5 godzin terapii grupowej (dla osób, których stan zdrowia pozwala na udział w
ćwiczeniach)
• edukacja zdrowotna do kontynuacji usprawniania w warunkach domowych

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 3-osobowy

4400 zł

4000 zł

3300 zł

cena za 14 – dniowy turnus

TURNUS REHABILITACJI ORTOPEDYCZNEJ
•
•
•
•
•
•
•

14 - dniowy pobyt opiekuńczo-leczniczy z wyżywieniem
konsultacja wstępna lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej
badanie wstępne fizjoterapeutyczne wraz z wykonaniem testów
czynnościowych
konsultacja wstępna psychologa
10 godzin terapii indywidualnej
5 godzin terapii grupowej (dla osób, których stan zdrowia pozwala na udział w
ćwiczeniach)
edukacja zdrowotna do kontynuacji usprawniania w warunkach domowych

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 3-osobowy

4000 zł

3600 zł

3200 zł

cena za 14 – dniowy turnus

TURNUS REHABILITACJI OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCEJ
•
•
•

14 - dniowy pobyt opiekuńczo-leczniczy z wyżywieniem
konsultacja wstępna lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej
badanie wstępne fizjoterapeutyczne wraz z wykonaniem testów
czynnościowych
• konsultacja wstępna psychologa
• 5 godzin terapii indywidualnej
• 5 godzin terapii grupowej (dla osób, których stan zdrowia pozwala na udział w
ćwiczeniach)
• edukacja zdrowotna do kontynuacji usprawniania w warunkach domowych

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 3-osobowy

3500 zł

3100 zł

2700 zł

cena za 14 – dniowy turnus

POBYT OPIEKUŃCZO – LECZNINCZY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 - godzinna opieka personelu pielęgniarsko-opiekuńczego
opieka adaptacyjna, ułatwiająca odnalezienie się seniorom w nowej sytuacji i
miejscu
grupowe zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające i terapii zajęciowej
pełne wyżywienie, obejmujące domowe posiłki przygotowywane na miejscu
pobyt w przystosowanych pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienką
łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie i materace przeciwodleżynowe
dla osób unieruchomionych
nadzór lekarski nad procesem opiekuńczo - leczniczym
dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów
możliwość wdrożenia indywidualnych planów rehabilitacyjno-usprawniających
opracowanie Indywidualnego Planu Opieki w systemie informatycznym

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 3-osobowy

5000 zł

4500 zł

4000 zł

cena za miesiąc

POBYT OPIEKUŃCZO – LECZNINCZY DLA PACJENTÓW W CIEŻKIM STANIE
ZDROWIA (NIEPRZYTOMNYCH, ŻYWIONYCH DOJELITOWO)
•
•
•
•
•
•
•
•

24 - godzinna opieka personelu pielęgniarsko-opiekuńczego
nadzór lekarski nad procesem opiekuńczo - leczniczym
pełne wyżywienie uwzględniające stan ogólny Pacjenta oraz dostęp do
przewodu pokarmowego
10h program zajęć rehabilitacyjno - usprawniających (kinezyterapia)
łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z materacami
przeciwodleżynowymi
profilaktyka odleżyn i zakrzepów
dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów
zapatrzenie w specjalisty sprzęt (koncentrator tlenu, pompy infuzyjne)

Opłata za miesiąc

Opłata za dobę

5000 zł

250 zł

POBYT KRÓTKOTERMINOWY

Pobyt Opiekuńczo-Leczniczy

175 zł

200 zł

250 zł

Pokój 3-sobowy

Pokój 2 -osobowy

Pokój 1-osobowy

cena za dobę

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Nazwa usługi

Cena

Jednostka

Konsultacja lekarza specjalisty

Od 150 zł

Konsultacja

Organizacja konsultacji
zewnętrznych w imieniu Rodziny

100 zł

Konsultacja

Indywidualna terapia
psychologiczna

80 zł

45 minut

Realizacja wniosków na
pieluchomajtki u lekarza POZ w
imieniu Rodziny

100 zł

Jeden wniosek

Usługi fryzjerskie – strzyżenie

30 zł

Jednorazowe strzyżenie

Usługi fryzjerskie – pozostałe

Wg cennik fryzjera

Zniszczenia wyposażenia wnętrza
dokonane przez Pacjenta

Indywidualnie w
zależności od zniszczeń

Indywidualnie w zależności
od zniszczeń

Transport medyczny

Wg cennika transportu
medycznego

Wg cennika transportu
medycznego

Leki dla Pacjenta w przypadku
braku własnych leków lub nie
dostarczenia leków przez Rodzinę

Wg cennika hurtowni
farmaceutycznej

Za każdy lek

Pieluchomajtki

1,80 zł

Sztuka

500 ml nawadniającego płynu
dożylnego

19 zł

Sztuka

Zabieg chirurgiczny
(usunięcie szwów, opracowanie
rany/odleżyny)

Od 30 zł

Sztuka

Opatrunek suchy na ranę (bez
uwzględnienia preparatu
leczniczego)

Od 5 zł

Sztuka

Założenie/wymiana cewnika
Foleya (cewnik + worek)

15 zł

Sztuka

Opłata manipulacyjna za monit o
uregulowaniu płatności

150 zł

Sztuka

CENNIK REHABILITACJI
Konsultacja fizjoterapeutyczna
Wizyta diagnostyczno - terapeutyczna
Rehabilitacja indywidualna z Fizjoterapeutą
Rehabilitacja indywidualna z Fizjoterapeutą
Rehabilitacja w warunkach domowych
Rehabilitacja w warunkach domowych
Rehabilitacja w warunkach domowych
Kinesiotaping (plaster), aplikacja
Terapia metodą FDM
Terapia ręki
Terapia metodą PNF

80 zł
139 zł
60 zł/30 min.
85 zł/45 min.
109 zł/30 min.
139 zł/45 min.
169 zł/60 min.
30 zł
85 zł/40 min
45 zł/15 min
119 zł

MASAŻE
Leczniczy
Leczniczy
Relaksacyjny
Relaksacyjny
Relaksacyjny
Odchudzający
Limfatyczny manualny
Limfatyczny pneumatyczny
Masaż antycellulitowy bańką chińską

40 zł/15 min.
75 zł/30 min.
55 zł/30 min.
99 zł/60 min.
139 zł/90 min.
65 zł/30 min.
75 zł/30 min.
3 zł/1 min.
60 zł/30 min.

FIZYKOTERAPIA
Laser
Lampa Sollux
Ultradźwięki
Elektroterapia
Pole magnetyczne
Krioterapia miejscowa ciekłym Azotem
Diatermia krótkofalowa
Fango
Terapia energotonowa HiTop

19 zł
19 zł
19 zł
19 zł
19 zł
25 zł
19 zł
15 zł
99 zł

HYDROTERAPIA
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Masaż wodny kończyn dolnych

45 zł/15 min.
45 zł/15 min.

CENNIK TRANSPORTU MEDYCZNEGO
Dla Pacjentów NZ ZOZ Wigor rabat w wysokości 10 % od cennika
Transport medyczny z Legionowa w
odległości do 10 km

350 zł

Każdy kolejny kilometr do miejsca
docelowego

3 zł

W cenie transportu medycznego zawarta jest opłata za oczekiwanie na
pacjenta w wymiarze do 15 minut. W przypadku dłuższego czasu oczekiwania
zespołu Karetki, do ceny transportu doliczana będzie opłata w wysokości 20 zł
za każde rozpoczęte 10 minut.
Transport medyczny na terenie
Legionowa

150 zł

W cenie transportu medycznego zawarta jest opłata za oczekiwanie na
pacjenta w wymiarze do 15 minut. W przypadku dłuższego czasu oczekiwania
zespołu Karetki, do ceny transportu doliczana będzie opłata w wysokości 18 zł
za każde rozpoczęte 10 minut.
Umawianie konsultacji / wizyty
kontrolnej / badań w miejscu
docelowym przez zespół karetki

100 zł

W sytuacjach nie ujętych w powyższym cenniku zastosowanie ma wycena
indywidualna.

