
	  

 
Turnus  7 dni -  od niedzieli, do niedzieli – 6 dni zabiegowych, od 

poniedziałku do soboty.  
 

Cena 1100 zł.  
W przypadku chęci pobytu z opiekunem + 630 zł. 

Dopłata do pokoju 1 osobowego +50%  

1. zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym z łazienką, z elektronicznie 
sterowanymi łóżkami rehabilitacyjnymi, systemem przywoławczym, TV i WiFi  

2. wyżywienie: 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta 
3. całodobowa opieka pielęgniarska 
4. 1 x konsultacja z lekarzem internistą 
5. 1 x konsultacja z lekarzem specjalistą d/s rehabilitacji 
6. 1 x badanie ekg, 2 x badanie poziomu cukru we krwi ( na początku i na końcu 

pobytu) 
7. codzienny pomiar ciśnienia tętniczego 
8. 15 min poranny rozruch przed śniadaniem 
9. 60 minut rehabilitacji dziennie,od poniedziałku do soboty,  w tym 30 min 
ćwiczeń oraz  2 zabiegi fizykalne wg wskazań lekarskich. Masaże i 
hydroterapia dostępne na życzenie, za dodtkową opłatą (rabat 10%) i za 
zgodą lekarza. 

10. 2x w tygodniu terapia zajęciowa – 60 min. 
11. 1x w tygodniu spotkanie z psychologiem – 30 min. 
12. bezpłatny parking  
13. nielimitowane napoje ciepłe i zimne dostępne w saloniku na piętrze. 

W każdy poniedziałek lub czwartek możliwość konsultacji ze specjalistą ortopedą- 
traumatologiem. Cena 100 zł.  

ORGANIZACJA	  
	  
Niedziela:	  Przyjazd	  w	  godz.	  16.oo	  –	  17.oo.	  Zakwaterowanie.	  18.oo	  -‐	  
kolacja.	  	  19.oo	  Konsultacje	  lekarskie	  (lub	  w	  poniedziałek	  rano).	  Ustalenie	  
planu	  zabiegów.	  	  
Poniedziałek:	  	  przed	  śniadaniem-‐	  	  pomiar	  cukru,	  pomiar	  ciśnienia,	  ekg	  
serca,	  poranny	  rozruch,	  śniadanie,	  realizacja	  planu	  60	  min.	  zabiegów	  .	  
Pełne	  wyżywienie	  
Wtorek:	  pomiar	  ciśnienia,	  poranny	  rozruch,	  realizacja	  planu	  60	  min.	  
zabiegów.	  Pełne	  wyżywienie	  
Środa	  :	  pomiar	  ciśnienia,	  poranny	  rozruch,	  realizacja	  planu	  60	  min.	  	  
zabiegów,	  terapia	  zajęciowa.	  Pełne	  wyżywienie	  
Czwartek:	  pomiar	  ciśnienia,poranny	  rozruch,	  realizacja	  planu	  60	  min.	  



zabiegów,	  spotkanie	  z	  psychologiem.	  Pełne	  wyżywienie	  
Piątek:	  pomiar	  ciśnienia,	  poranny	  rozruch,	  	  realizacja	  planu	  60	  min.	  
zabiegów	  ,	  terapia	  zajęciowa.	  Pełne	  wyżywienie	  
Sobota:	  pomiar	  ciśnienia,	  realizacja	  planu	  60	  min.	  zabiegów	  
Niedziela	  :	  pomiar	  cukru	  we	  krwi,	  śniadanie,	  wydanie	  dokumentacji	  i	  
pożegnanie	  do	  godz.	  10.oo	  -‐11.oo	  	  	  
	  
	  

	  
	  

CENTRUM	  OPIEKI	  I	  REHABILITACJI	  „LEŚNA	  POLANA”	  
UL.	  LEŚNA	  POLANA	  1,	  	  72-‐300	  GRYFICE/RZĘSKOWO	  

www.lesnapolana24.pl	  
Tel.	  (48)	  91	  385	  67	  00	  

Mobile:	  (48)	  	  697	  132	  444	  
sekretariat@lesnapolana24.pl	  	  	  	  	  marketing@lesnapolana24.pl	  
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