
	  
	  
	  

	  	  
INTENSYWNY	  PROGRAM	  REHABILITACJI	  	  

– 150	  min.	  dziennie	  od	  poniedziałku	  do	  piątku	  +	  60	  	  min.	  sobota	  	  
– –	  16	  GODZIN	  REHABILITACJI	  W	  CIĄGU	  JEDNEGO	  TYGODNIA	  

	  
! Zakwaterowanie	  w	  pokoju	  2	  osobowym	  z	  łazienką,	  z	  łóżkami	  
rehabilitacyjnymi	  z	  nowoczesnym	  systemem	  przyzywowym,TV	  i	  WiFi	  

! Całodobowe	  wyżywienie	  –	  5	  posiłków	  dziennie	  lub	  indywidualną	  dietę	  
! Całodobową	  opiekę	  pielęgniarską	  i	  opiekunek	  medycznych	  

! 1	  x	  w	  tygodniu	  konsultację	  z	  lekarzem	  specjalistą	  d/s	  rehabilitacji	  
! 1x	  w	  tygodniu	  konsultację	  z	  lekarzem	  internistą	  –	  badanie	  lekarskie,	  

pomiar	  ciśnienia,	  ekg,	  pomiar	  cukru	  we	  krwi,	  	  wywiad	  
! 150	  min	  dziennie	  fizjoterapii	  wg	  indywidualnych	  wskazań	  lekarza	  

realizowanych	  od	  poniedziałku	  do	  piątku	  plus	  60	  min	  sobota.	  
! 3	  x	  w	  tygodniu	  30	  minut	  zajęć	  do	  wyboru:	  	  logopeda	  lub	  

neurologopeda,	  psycholog,	  specjalista	  terapii	  zajęciowej	  
! codziennie	  15	  minutowy	  rozruch	  –	  grupowa	  gimnastyka	  

ogólnousprawniająca	  
! Bezpłatny	  parking	  

! Nielimitowane	  napoje	  ciepłe	  i	  zimne	  
! Opiekę,	  intensywną	  rehabilitację,	  ciszę	  i	  spokój	  lasu..	  

	  
Cena	  1800	  zł/	  tydzień	  	  -‐	  od	  niedzieli	  do	  niedzieli	  –	  6	  dni	  zabiegowych	  od	  
poniedziałku	  do	  soboty,	  ponad	  16	  godzin	  rehabilitacji	  w	  ciągu	  pobytu	  

tygodniowego.	  	  
	  
	  
Organizacja:	  	  
	  
Niedziela:	  Przyjazd	  w	  godz.	  16.oo	  –	  17.oo.	  Zakwaterowanie.	  18.oo	  -‐	  
kolacja.	  	  19.oo	  Konsultacje/badania	  lekarskie.	  Ustalenie	  planu	  zabiegów.	  	  
Poniedziałek:	  	  Poranny	  rozruch.	  	  Zabiegi	  150	  min,	  z	  przerwami	  na	  
odpoczynek	  i	  posiłki.	  
Wtorek:	  poranny	  rozruch,	  realizacja	  planu	  zabiegów	  plus	  30	  min	  z	  
wybranych	  indywidualnie	  zajęć	  
Środa	  :	  poranny	  rozruch,	  	  realizacja	  planu	  	  zabiegów	  	  plus	  30	  min	  z	  
indywidualnie	  wybranych	  zajęć	  



Czwartek:	  poranny	  rozruch,	  realizacja	  planu	  	  zabiegów	  plus	  30	  min	  z	  
indywidualnie	  wybranych	  zajęć	  
Piątek:	  	  poranny	  rozruch,	  	  realizacja	  planu	  zabiegów	  	  	  
Sobota:	  poranny	  rozruch,	  realizacja	  planu	  zabiegów	  	  
Niedziela	  :	  Śniadanie,	  wydanie	  dokumentacji	  i	  pożegnanie	  Gości	  do	  godz.	  
10,00	  	  	  
	  
	  

	  
	  

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	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  


