Cennik rehabilitacji neurologicznej
w Lądku-Zdroju
Serdecznie zapraszamy na rehabilitację neurologiczną do szpitala rehabilitacyjnego
„Stanisław” osoby ze znacznymi ograniczeniami w sprawności i samodzielności, po
przebytych udarach i wylewach, z niedowładami i porażeniami oraz przewlekłymi
chorobami neurologicznymi, jak stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona.

Cena

GRUPA OPIEKI

grupa I

grupa II

grupa III*

Turnus 14 dni

4676 zł

3500 zł

2800 zł

Przedłużenie pobytu 7 dni

2338 zł

1750 zł

1400 zł

Przedłużenie pobytu 1 dni

367 zł

275 zł

220 zł

* dopłata za pobyt w pokoju jednoosobowym: 20 zł/doba

CENA OFERTY OBEJMUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ocenę stanu motorycznego pacjenta, deficytów neurologicznych i zaburzeń poznawczo-behawioralnych
z ustaleniem programu rehabilitacyjnego
opiekę lekarza specjalisty neurologa i lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej
trzy sesje indywidualnych ćwiczeń leczniczych w ciągu dnia po 30 minut od poniedziałku do piątku,
w sobotę jedną sesję ćwiczeń
do trzech zabiegów fizykalnych dziennie (z zakresu fizykoterapii, hydroterapii lub masażu)
indywidualną opiekę fizjoterapeutyczną
terapię zajęciową, psychoterapię
w przypadku wskazań klinicznych: indywidualną opiekę psychologiczną lub logopedyczną
całodobową opiekę pielęgniarską
całodobową doraźną pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania
koszty leków i badań laboratoryjnych zleconych w przypadku nagłego zachorowania
oraz:
zakwaterowanie w pokojach 2- lub 3-osobowych w pełni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)

CENA OFERTY NIE OBEJMUJE:
•
•

kosztów leków stosowanych przewlekle - pacjent zobowiązany jest posiadać zapas leków (w oryginalnych
opakowaniach) w ilości wystarczającej na cały okres rehabilitacji, pobieranych z uwagi na występowanie
schorzeń przewlekłych
kosztów transportu do oddziału rehabilitacji i transportu do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego
leczenia po zakończeniu rehabilitacji

PODSTAWY TERAPII REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
•

gimnastyka lecznicza, innowacyjne metody neurorehabilitacji, unikatowe lądeckie wody termalne
siarczkowo-fluorkowe, masaże, kompleksowa fizykoterapia, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa,
psychoterapia
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ZASADY SPRZEDAŻY:
•
•

sprzedaż realizowana jest w formie turnusów 14-dniowych z możliwością przedłużenia
rehabilitacji o kolejne cykle 7-dniowe lub kolejne doby pobytu (przedłużenie pobytu w miarę
możliwości organizacyjnych uzdrowiska)
cena za turnus oraz kolejne cykle 7-dniowe lub kolejne doby pobytu zależna jest od stanu funkcjonalnego
pacjenta kwalifikującego do określonej grupy opieki pielęgniarsko – terapeutycznej
Grupa I - pacjent wymagający całkowitej pomocy przy korzystaniu z zabiegów i przy codziennych
czynnościach higienicznych
Grupa II - pacjent wymagający częściowej pomocy przy korzystaniu z zabiegów i przy codziennych
czynnościach higienicznych
Grupa III - pacjent samodzielny

•
•

wstępna kwalifikacja do grupy opieki pielęgniarsko – terapeutycznej dokonywana jest przy rezerwacji
pobytu, ostateczna w trakcie wstępnego badania lekarskiego
pobyty rozpoczynają się od kolacji i trwają do śniadania – w przypadku łączenia pobytów obiad w cenie
pobytu

•

doba hotelowa trwa od godz.16.00 do godz. 12.00

•
•

przedłużenie doby hotelowej związane jest z naliczeniem opłaty w wysokości 50 % ceny noclegu
pacjent zobowiązany jest do przedłożenia przy przyjęciu do szpitala posiadanej dokumentacji medycznej
z dotychczasowego leczenia, jak: karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach, konsultacje
specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych: laboratoryjnych, radiologicznych,
w przypadku stwierdzenia w trakcie wstępnego badania lekarskiego bezwzględnych przeciwwskazań
zdrowotnych do rehabilitacji (np. infekcja, niewygojone rany, zaostrzenie procesu chorobowego,
niewydolność krążeniowo-oddechowa, brak współpracy ze strony pacjenta) „Uzdrowisko Lądek –
Długopole” S.A. zastrzega możliwość zdyskwalifikowania pacjenta z leczenia skutkującego odmową
przyjęcia do oddziału rehabilitacji
procedury medyczne i zabiegowe rozpoczynają się w dniu przyjęcia,
zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych),
w dniu wypisu pobyt kończy się po cyklu zabiegowym i po obiedzie (doba pobytowa trwa do godziny 1500),

•

•
•
•

WSKAZANIA DO REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
•
•
•
•
•
•
•

stany po udarach mózgu i wylewach
niedowłady i porażenia kończyn
choroba Parkinsona
stwardnienie rozsiane
stany po urazach czaszkowo-mózgowych
stany po urazach nerwów obwodowych
stany po operacjach neurochirurgicznych
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TABELA – GRUPY OPIEKI
CZYNNOŚĆ*

GRUPA

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

*do GRUPY I opieki kwalifikuje pacjenta pozytywny opis dla
przynajmniej jednej z opisanych czynności
*do GRUPY III opieki kwalifikuje pacjenta pozytywny opis dla
wszystkich wymienionych czynności

Pacjent wymagający całkowitej
pomocy przy korzystaniu z
zabiegów i przy codziennych
czynnościach (osobistych,
higienicznych, toalecie)
GRUPA I

Pacjent wymagający częściowej
pomocy przy korzystaniu z
zabiegów i przy codziennych
czynnościach (osobistych,
higienicznych, toalecie)

GRUPA II

Pacjent samodzielny
(wstaje samodzielnie, chodzi
samodzielnie lub samodzielnie
porusza się na wózku inwalidzkim)
GRUPA
III

Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem,
siadanie, wstawanie: nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi
przy siedzeniu, potrzebna większa pomoc fizyczna (dwie osoby)
Poruszanie się po powierzchniach płaskich: nie porusza się
Spożywanie posiłków: nie jest w stanie samodzielnie jeść
Utrzymywanie higieny osobistej: potrzebuje pomocy przy
czynnościach osobistych
Korzystanie z toalety (WC): zależny
Mycie, kąpiel całego ciała: zależny
Ubieranie się i rozbieranie: zależny
Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu: nie panuje nad
oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw
Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego: nie
panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to
niesamodzielny
Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem,
siadanie, wstawanie: potrzebna mniejsza pomoc fizyczna (jednej
osoby), zachowuje równowagę przy siedzeniu i staniu,
Poruszanie się po powierzchniach płaskich: porusza się z
pomocą jednej osoby
Spożywanie posiłków: potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu
masłem itp.
Utrzymywanie higieny osobistej: potrzebuje częściowej pomocy
przy czynnościach osobistych, ale niezależny przy myciu twarzy,
czesaniu się, myciu zębów (z zapewnionymi pomocami)
Korzystanie z toalety (WC): potrzebuje pomocy, ale może coś
zrobić sam
Mycie, kąpiel całego ciała: potrzebuje częściowej pomocy, ale
może coś zrobić sam, możliwe mycie pod prysznicem
Ubieranie się i rozbieranie: potrzebuje pomocy, ale może
wykonywać połowę czynności bez pomocy
Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu: czasami popuszcza
(zdarzenia przypadkowe)
Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:
czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)
Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem,
siadanie, wstawanie: samodzielny
Poruszanie się po powierzchniach płaskich: porusza się
samodzielnie (w tym przy pomocy kul lub wózka)
Spożywanie posiłków: samodzielny, niezależny
Utrzymywanie higieny osobistej: niezależny
Korzystanie z toalety (WC):
niezależny, zdejmowanie,
zakładanie, ubieranie się, podcieranie się
Mycie, kąpiel całego ciała: niezależny
Ubieranie się i rozbieranie: niezależny w ubieraniu, w tym
w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł itp.
Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu: panuje, utrzymuje
stolec
Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:
panuje, utrzymuje mocz
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