REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY
KLADRUBY 30
257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI

Ceník léčebně rehabilitačních pobytů pro samoplátce 2020 – EUR,
platný od 01.03.2020

Program intenzivní léčebné rehabilitace

Ubytování v budově E - LO 7

Typ ubytování

Cena

Jednolůžkový pokoj s terasou
(klimatiz. TV, SAT, WC, sprcha)

280,- €/den(1960- €/týden)
celodenní strava

dva pacienti,

200,- €/den/pacient (1400,- €/týden)
celodenní strava

(klimatiz TV, SAT, WC, sprcha)
pacient + doprovod (rhb. 1 osoby)

290,- €/den (2030,- €/týden)
2xcelodenní strava

Dvoulůžkový pokoj bez terasy
(klimatiz.TV, SAT, WC, sprcha),
Dvoulůžkový pokoj bez terasy

Ceny výše uvedené v tabulce zahrnují:
-

intenzivní program léčebné rehabilitace pacienta nastavuje lékař: 6 aktivních dní v týdnu,
denně 6-8 procedur, v sobotu rehabilitační procedury jen částečně
odbornou lékařskou a zdravotní péči

Ceny výše uvedené nezahrnují:
Vstupní vyšetření a vedení dokumentace pacienta

200 €

Příplatek za ošetřovatelskou péči:
Inkontinence
35 €/den
- výměna plenkových kalhotek, péče o vyprazdňování moči, cévkování (čistou intermitentní
katetrizací), péče o vyprazdňování stolice (např. aplikace čípků, manuální vybavování stolice),
celková koupel
Imobilita
30 €/den
- přesuny z lůžka na vozík a zpět, polohování, veškerá dopomoc při sebeobsluze
Lékařská zpráva o průběhu léčby:

15 €

Přistýlka

35 €/den

+ 15 €/den celodenní stravování

IČO:00068705 DIČ:CZ00068705 tel.:+420 317 881 111 web:www.rehabilitace.cz
Bankovní spojení: 10033121/0710

Odečty
V případě, že je pacient neschopen léčebné rehabilitace pro akutní potíže, je možný odečet za den
bez léčebné rehabilitace, po schválení ošetřujícím lékařem 60 € /den.
Za každý den rezervace pokoje – v případě, nedodržení termínu nástupu do RÚ se platí jednolůžkový
pokoj 60 € /den, dvoulůžkový pokoj a apartmán 120 € /den.
Blokace pokoje
– max. 14 dní, pouze na pacientovu žádost, platí se cena pokoje bez rehabilitace (- 60 € /den).
Prádelna

jeden pacienta
1200 Kč / měsíc (za každý započatý, příp. dle skutečného pobytu)
pacient + doprovod
2000 Kč / měsíc
pacient + 2 doprovody 2600 Kč / měsíc

Pokuta za kouření na pokoji
Přestěhování na vlastní žádost
Vystavení dalších faktur (3 originály bez poplatku)
Kopírování A4
Administrativní úkony a poplatky

100 €
100 €
100 Kč/faktura
10 Kč
250 Kč.

Ing. Josef Hendrych, MBA,v.r.
ředitel RÚ Kladruby
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