CENNIK
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO - „PRZYJAZNY DOM SENIORA”
SP ZOZ MSWIA W ŁODZI
I. Pobyty co najmniej miesięczne:
a) Pokój 3 osobowy – 3400,00 brutto zł
b) Pokój 2 osobowy – 3800,00 brutto zł
c) Pokój 1 osobowy – 4200,00 brutto zł
Cena obejmuje:
a) całodobową opiekę pielęgniarek i opiekunów medycznych (zabiegi pielęgnacyjno-opiekuńcze
w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta),
b) opiekę lekarza rodzinnego - geriatry,
c) wyżywienie w formie 5 posiłków dziennie, uwzględniające indywidualne diety,
d) zajęcia terapeutyczne i kulturalno-oświatowe,
e) pranie bielizny osobistej Pensjonariusza,
f) opieka psychologa w zależności od potrzeb,
g) opieka rehabilitanta w zależności od indywidualnych potrzeb + 2 zabiegi rehabilitacyjne
w tygodniu
II. Pobyty krótkie:
a) Pokój 3 osobowy doba – 150,00 brutto zł
b) Pokój 2 osobowy doba – 170,00 brutto zł
c) Pokój 1 osobowy doba – 200,00 brutto zł
III. Pobyt rehabilitacyjny ( ortopedyczny, kardiologiczny):
Opłata za pobyt rehabilitacyjny jest składową pobytu krótkiego II i pakietu rehabilitacyjnego.
IV. Pakiet rehabilitacyjny ( każdy rodzaj 100zł):
a) Rehabilitacja po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Kinezyterapia:
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia czynne prowadzone
- ćwiczenia czynne w odciążeniu
- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
- pionizacja i nauka chodu z balkonikiem lub o kulach
- szyna do ćwiczeń ciągłego biernego ruchu (CPM)
- ćwiczenia z przyrządami: rotor, dysk sensomotoryczny
Fizykoterapia:
- krioterapia miejscowa
- pole magnetyczne niskiej częstotliwości
- światłolecznictwo
b) Rehabilitacja po zabiegach artroskopii:
Kinezyterapia:
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne
- ćwiczenia czynne w odciążeniu
- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
- pionizacja i nauka chodu
- szyna do ćwiczeń ciągłego biernego ruchu (CPM)
- ćwiczenia z przyrządami: rotor, dysk sensomotoryczny
- terapia ułożeniowa
Fizykoterapia:
- krioterapia miejscowa
- pole magnetyczne niskiej częstotliwości
- elektrostymulacja
- światłolecznictwo

c) Rehabilitacja po zabiegach endoprotezoplastyki stawu kolanowego
Kinezyterapia:
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia czynno - bierne
- ćwiczenia czynne w odciążeniu
- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne
- pionizacja i nauka chodu z balkonikiem lub o kulach
- szyna do ćwiczeń ciągłego biernego ruchu (CPM)
- ćwiczenia z przyrządami: rotor, dysk sensomotoryczny
Fizykoterapia:
- krioterapia miejscowa
- pole magnetyczne niskiej częstotliwości
d) Rehabilitacja kardiologiczna dostosowana indywidualnie
Kinezyterapia i fizykoterapia dostosowana indywidualnie w zależności od stanu i wydolności pacjenta
po konsultacji z lekarzem rehabilitacji
Konsultacja psychiatryczna – 100,00 zł

V.

VI.
Usługi dodatkowo płatne:
1. Hydroterapia (Przy zakupie 10 takich samych zabiegów 10% rabatu):
a) ćwiczenia na basenie – 25,00 brutto zł
b) rowery wodne – 30,00 brutto zł
c) masaż wibracyjny – 15,00 brutto zł
d) masaż wirowy k. dolnych/k. górnych – 15,00 brutto zł
e) masaż podwodny – 50,00 brutto zł
f) bicze szkockie + natrysk płaszczowy – 40,00 brutto zł
g) konsultacje specjalistyczne – 80,00 zł
2. Rehabilitacja:
a) pionizacja i nauka chodu – 20,00 zł
b) kinezyterapia indywidualna – 30,00 brutto zł
c) CPM (30 min.) – 15,00 brutto zł
d) ćwiczenia w odciążeniu UGUL – 10,00 brutto zł
e) ćwiczenia czynne z oporem ROTOR (15 min.) – 10,00 brutto zł
f) masaż klasyczny częściowy (20 min.) – 35,00 brutto zł
g) masaż kręgosłupa (30 min.) – 50,00 brutto zł
h) masaż całkowity KKD, KKG, KRĘGOSŁUP (60 min.) – 100,00 brutto zł
i) elektroterapia JONOFEREZA, DD, TENS, IF, PJ – 10,00 brutto zł
j) SOLUX (15 MIN.) – 10,00 brutto zł
k) laser wysokoenergetyczny 7 W – 20,00 brutto zł
l) fala uderzeniowa – 50,00 brutto zł
m) krioterapia miejscowa – 15,00 brutto zł
n) ultradźwięki (fonoforeza) – 10,00 brutto zł
o) pole magnetyczne – 10,00 zł
p) masaż limfatyczny (BOA) jedna kończyna- 35,00 zł; dwie kończyny + pas biodrowy –
50,00 zł
VII.
a)
b)
c)
d)

Opłata za pobyt w Domu nie obejmuje:
środków farmaceutycznych i materiałów medycznych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania mieszkańca w Domu (np. pampersy, podkłady);
konsultacji specjalistycznych;
opłaty za czynności dodatkowe np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne;
transportu chorego.

