Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Droga Życia" jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Został on stworzony z myślą o najbardziej potrzebujących pacjentach. Niesiemy pomoc wszystkim tym
którym jest ona niezbędna.
W zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie,
pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego
i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie
wymagają już hospitalizacji. Udziela się też świadczeń zdrowotnych osobom, które są samotne, a ze
względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjnej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Droga Życia” W Smoligowie
Osobom przebywającym w naszym Zakładzie zapewnia się środki farmaceutyczne, środki i materiały
medyczne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze, środki techniczne oraz
konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne. Podopieczni mają zagwarantowane
pomieszczenia 2-3 łóżkowe i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo
w zorganizowanych zajęciach kulturalno - relaksacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej.
Udzielana jest też pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz psychicznych.
Obecność na terenie Zakładu kaplicy i kapelana zapewnia Podopiecznym zaspokojenie potrzeb duchowych.

WARUNKI PRZYJĘCIE

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący pacjenta
w szpitalu. Do skierowania należy załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wywiad pielęgniarki
środowiskowej lub rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel.

DOKUMENTY

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący pacjenta
w szpitalu.
Do skierowania należy załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wywiad pielęgniarski wraz z
oceną zmodyfikowanej skali Barthel.
Wniosek
Oswiadczenie
Zaswaidczenie Lekarskie
Skala Barthel
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REZERWACJA
Rezerwacja jest przeprowadzana telefonicznie
w razie informacji proszę dzwonić na numer
te. 84-6510-135

STANDARDOWY PAKIET ŚWIADCZEŃ:
świadczenia lekarskie
świadczenia pielęgniarskie
rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
badania i terapia psychologiczna
terapia zajęciowa
leczenie farmakologiczne
leczenie dietetyczne
zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
zapewnienie konsultacji specjalistycznych
zapewnienie zleconych badań
pomoc w nabywaniu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i materiałów
medycznych
ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym wynosi 70% renty lub emerytury.
Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty
wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu
kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad
ustalania za pobyt w tych zakładach (Dz. U. z 1998 r. Nr 166 . poz. 1265)

KONTAKT

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
"DROGA ŻYCIA" w SMOLIGOWIE
22-530 MIRCZE, SMOLIGÓW 71
tel. 084-6510-135
nzol@orange.pl
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Galeria:
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Centrum Rehabilitacyjno -Turystyczne &SPA w Łykoszynie:
O NAS

Zajmujemy się rehabilitacją ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych, prowadzimy rehabilitację
narządu ruchu, afazji oraz innych schorzeń. Leczymy wszelkiego typu bóle neurologiczne zarówno ostre,
jak i przewlekłe.
Nasza rehabilitacja przyniesie Państwu poprawę stanu zdrowia bez stosowania jakichkolwiek leków.
Nasi lekarze wstępnie badają, określają typ schorzenia i natychmiast włączają odpowiednią terapię.
Specjaliści zapewniają całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską, serdeczna i miła atmosfera oraz
dodatkowy program wypoczynkowo-rekreacyjny są naszymi atutami.
Mamy podpisaną umowę z NFZ przez co cały cykl pobytu jest częściowo refundowany przez NFZ.
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Mapa

WARUNKI PRZYJĘCIA

Do naszego Oddziału Rehabilitacji mogą kierować pacjentów lekarze specjaliści.
- ortopedzi
- reumatolodzy
- chirurdzy
- chorób wewnętrznych
- rehabilitacji medycznej
- neurolodzy
NIE PRZYJMUJEMY SKIEROWAŃ OD:
Lekarzy rodzinnych na Oddział.
Ale od stycznia 2011 roku Lekarze rodzinni mogą kierować pacjentów do naszej Poradni Rehabilitacyjnej
W celu informacji prosimy dzwonić pod numery telefonu
84-6613-687, 84-6613-652
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REZERWACJA - LECZENIE

Dziękując za zainteresowanie naszym Centrum Rehabilitacji i Turystyki "Chopin" informujemy,
że pracujemy w cyklu 3 tygodniowych turnusów leczniczych (21 dni leczniczych).
Nasz Oddział posiada bazę hotelową znacznie przewyższającą standardem typowe oddziały
rehabilitacyjne w związku z tym obowiązują u nas dopłaty do dodatkowych usług medycznych:
600 zł za turnus - ponadstandardowe
w pokoju 1 osobowym
500 zł za turnus - ponadstandardowe
w pokoju 2 osobowym
pokoje 3 i 4 osobowe bezpłatne

usługi

medyczne

oraz

zakwaterowanie

usługi

medyczne

oraz

zakwaterowanie

Podana cena obejmuje zakwaterowanie w pokoju w którym znajduje się telefon, telewizor,
bezprzewodowy internet, oraz łazienka. Bardzo dobre wyżywienie 3 x dziennie oraz 5 zabiegów
rehabilitacyjnych.
Prosimy zabrać ze sobą:
Badania,
dres
lub
ubranie
treningowe,
szlafrok,
obuwie
sportowe
przeznaczone
do ćwiczeń na sali, rzeczy osobiste, oraz karty informacyjne i posiadaną dokumentację lekarską.

LECZENIE TYPU KOMERCYJNEGO:
Istnieje możliwość indywidualnego zarezerwowania miejsca i wówczas cena pobytu przedstawia się
następująco.
700 zł za tydzień pokój 1 osobowy
600 zł za tydzień pokój 2 osobowy
500 zł za tydzień pokój 3 osobowy
W cenie tej zapewniamy 5 określone w karcie zabiegi plus wstępne i końcowe badania lekarskie oraz
wyżywienie i pełen dostęp do mediów.
Pieniądze proszę wpłacać na konto bankowe.
Bank PKO B.P. O/ZAMOŚĆ

33 1020 5356 0000 1102 0006 3180.

W sprawie rezerwacji oraz wszelkich informacji prosimy o kontakt telefoniczny:
84/6613 687
84/6613 652
0/503 140 670
8

POKOJE
Pokoje są jedno, dwu lub trzy osobowe.
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BADANIA

W pierwszych GODZINACH pobytu w naszym Centrum Rehabilitacji i Turystyki "Chopin" pacjenci są
badani przez lekarzy specjalistów pracujących w naszym Oddziale. Proponujemy choremu indywidualny
plan leczenia jego schorzenia ZAWSZE z uwzględnieniem przebytych i istniejących chorób dodatkowych,
zaleceń dietetycznych czy możliwości ruchowych. W czasie pobytu pacjent jest konsultowany przez lekarza
Naszego Centrum w celu ewentualnej korekty planu leczenia.
W ostatnich dniach pobytu lekarz prowadzący chorego wykonuje badania końcowe w celu wydania karty
wypisowej z zaleceniami do dalszego leczenia domowego i kontrolowanych wizyt lekarskich

OFERTA ZABIEGOWA
Szanowni Państwo !
Brak ruchu, komputer, samochód, to wszystko powoduje na całym świecie u większości ludzi bóle
kręgosłupa które to stały się jedną z chorób cywilizacyjnych naszego wieku.
Podstawowe propozycje lecznicze:
3 tygodnie (21 dni leczniczych) intensywny program leczniczy likwidujący zespoły bólowe przy
wypadniętych dyskach, rwach kulszowych, bólach kręgosłupa.
2 - 3 tygodniowy program intensywnej rehabilitacji po wylewach lub zatorach mózgowych.

W ramach pobytu zapewniamy:
1x konsulatcja oraz badanie lekarskie
5x zabiegów dziennie
3x wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacje)
dostęp do mediów (telewizja, telefon, internet)

Zapewniamy całodobową i serdeczną opiekę medyczną, dietę dostosowaną do różnych potrzeb naszych
pacjentów. Domowa miła atmosfera to nasza dewiza.
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WYPOSAŻENIE

pulsacyjne pole magnetyczne
wirówki do kończyn dolnych i górnych
prądy Trauberta
prądy Tens
prądy Kotza
interdynamik, diatronic
terapia skojarzona (prąd stały + ultradźwięki)
krioterapia miejscowa
ultradźwięki
okłady cieplne
sauna
lampa Solaris
lampa Sollux
lampa IR i UV
jacuzzi
UGUL + osprzęt
hala sportowo - rekreacyjna
siłownia
stół do pionizacji
gabinet masażu

Gabinety Zabiegowe:
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CENNIK
FIZYKOTERAPIA
1. Lampa Solaris - 8zł
2. Elektrostymulacja - 8 zł
3. Galwanizacja - 9 zł
4. Jonoforeza - 8 zł
5. Krioterapia miejscowa - 8 zł ( 1 punkt)
6. Lampa Solux z filtrami - 6 zł
7. Laser - 10 zł (1 punkt )
8. Pole Magnetyczne (PMNCz) - 10 zł
9. Prądy diadynamiczne - 8 zł
10. Prądy interferencyjne - 8 zł
11. Prądy Trauberta - 5 zł
12. Prądy Tens - 10 zł
13. Prądy Kotza - 8 zł
14. Okłady cieplne - 8 zł
15. Ultradźwięki - 10 zł (1 punkt)
16. Inhalacja - 5 zł
KINEZYTERAPIA
1. Kinezyterapia indywidualna - 15 zł/25 min
2. Kinezyterapia grupowa - 8 zł/25 min
MASAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masaż całkowity - 100 zł/ 60 min
Masaż pleców - 30 zł/ 20 min
Masaż częściowy kręgosłupa - 20 zł/15 min
Masaż kończyn - 20 zł/ 20 min
Masaż wirowy KKD - 20 zł
Masaż wirowy KKG - 10 zł

PORADY
1. Badanie lekarskie - 50 zł
2. Badanie EKG - 20 zł
KONTAKT
CENTRUM REHABILITACYJNO - TURYSTYCZNE & SPA "CHOPIN",
ŁYKOSZYN 21, 22-652 TELATYN,
tel. 084 -6613 - 687, 084 - 6613 - 652, fax. 084 - 6613 -687 e-mail:
lykoszyn2@orange.pl
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