Oferta na 2019r
Turnusy rehabilitacyjno-usprawniające organizowane w Ośrodku
im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu woj. lubuskie gmina Drezdenko
Ośrodek bez barier
I. Baza noclegowa:
1. domki murowane - 3 os./2+1/ z TV, wyposażone w czajnik
elektryczny, podstawową zastawę stołową, ręczniki, lodówkę.
2. domki campingowe typu”Międzychód”-3-os.i 2-os dla osób
na wózkach z TV, wyposażone w czajnik elektryczny,
podstawową zastawę stołową, ręczniki, lodówkę.
3. domki campingowe typu “BRDA” 5 os. z TV, wyposażone w czajnik
elektryczny ,podstawową zastawę stołową, ręczniki, lodówkę.
Radia dla zainteresowanych do pobrania w recepcji Ośrodka.
W przypadku zakwaterowania w domku 1 osoby obowiązuje dopłata –
300zł. Dodatkowy zgłoszony nocleg przed rozpoczęciem turnusu
i po turnusie – wg cennika .
Sprzedaż noclegów wyłącznie z wyżywieniem.
II. Wyżywienie-trzy posiłki porcjowane /śniadanie ,obiad, kolacja/
Możliwość korzystania z diet: ze wskazaniem lekarza dieta cukrzycowa
nieodpłatnie, bezglutenowa – 8zł/dz, pozostałe diety- 5zł/dz,
Diety na życzenie kuracjusza- wszystkie dodatkowo płatne 10zł/dz.
III. Zabiegi lecznicze nieodpłatne wg wskazań lekarza
/3 dziennie w dni robocze/, basen, hydromasaż, masaże
komputerowe, światłolecznictwo, inhalacje, okłady, żelowe ,
magnetoterapia, krioterapia, elektroterapia, pole elektromagnetyczne,
wielkiej i małej częstotliwości, ultradźwięki, laseroterapia, kinezyterapia,
gimnastyka indywidualna i grupowa, siłownia.
Zabiegi odpłatne - okłady borowinowe, masaż klasyczny, hydro JET
Medical, plastrowanie, kriokomora zależna od ilości osób
zainteresowanych zabiegiem.
IV. Program integracji społecznej -ogniska, dyskoteki, konkursy,
program artystyczny, pokazy, prelekcje, imprezy sportowe i inne
w zależności od zapotrzebowania uczestników.
Teren Ośrodka 10 ha - ogrodzony, na terenie:
nieodpłatny parking , kompleks boisk tartanowych, kręgielnia, kort
tenisowy, droga do nauki jazdy wózkiem inwalidzkim, przystań, pomosty do
łowienia ryb, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, dostęp do Internetu
bezprzewodowego – Wi-Fi / w wyznaczonych miejscach/,
Ponadto: hala sportowa,
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z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu wzroku,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami układu oddechowego,
z dysfunkcją układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi, w tym mózgowe porażenie dziecięce,
z cukrzycą,
kobiet po mastektomii,
z celiakią, z fenyloketonurią,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
ze schorzeniami złego wchłaniania,

Turnusy rehabilitacyjne, wczasy bez
zabiegów /w tym VAT/

domek
murowany

domek
campingowy i
brdy

768,-

x

1.

19.04.- 25.04.

2.

26.04. - 05.05.

3.

06.05. - 20.05.

1410,-

1310,-

4.

22.05. - 05.06.

1540,-

1440,-

5.

07.06. - 21.06.

1850,-

1750,-

6.

22.06. – 30.06.

1057,-

957,-

7.

01.07.- 15.07.

1850,-

1750,-

8.

17.07.- 31.07.

1850,-

1750,-

9.

02.08.- 16.08.

1850,-

1750,-

10.

18.08.- 01.09.

1850,-

1750,-

11.

08.09.-22.09.

1850,-

1750,-

12.

24.09.- 08.10.

1600,-

1500,-

13.

10.10.- 24.10.

1520,-

1420,-

14.

styczeń/kwiecień
listopad/grudzień

1316,-

x

x

15.

20.12.- 27.12.19r

960,-

x

x

16

01.01.-31.12.19r

Domki
,,Jaś”
,,Małgosia”
,,Baba Jaga”

2350,(14 dni)

Oferujemy turnusy dla osób:


Termin

Weekend majowy- 95zł

Ośrodek posiada wpis do rejestru
nr OD/08/1/19 ważny do dnia 01.04.2022r

W okresie listopada i grudniu nie zapewniamy kierownika turnusu i termin pobytu można ustalić indywidualnie.
Osoby przebywające na turnusach rehabilitacyjnych w Gościmiu mają możliwość skorzystania z dodatkowych
nieodpłatnych zabiegów poza tymi, które proponujemy w ramach turnusu pod warunkiem posiadania ważnego skierowania
na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę na rehabilitację ambulatoryjną
w ramach NFZ /skierowanie ważne 30 dni –druki do pobrania ze strony /.
Skierowania te mogą być wystawione wcześniej pod warunkiem, że oryginał zostanie wysłany w ciągu 14-dni
od momentu wystawienia bezpośrednio do Ośrodka.
Nie gwarantujemy wszystkich przepisanych przez lekarza zabiegów a tylko do wysokości przyznanego Ośrodkowi
limitu - ilość zabiegów ograniczona.

ZABIEGI REFUNDOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE W ORW GOŚCIM

1/
2/
3/
4/
5/

Laseroterapia
Pole magnetyczne wielkiej częstotliwości / Diatermia, Terapuls/
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości / magnetronic/
Ultradźwięki
Elektroterapia / elektrostymulacje, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy KOTZA, prądy TREBERTA,
prądy interferencyjne , jonoforeza, galwanizacja/
6/ Masaż suchy częściowy
7/ Masaż limfatyczny
8/ Masaż wirowy kończyn
9/ Masaż wodny
10/Ćwiczenia indywidualne i grupowe
11/ Lampa Sollux
12/ Krioterapia ogólnoustrojowa – skierowanie od ortopedy, neurologa, reumatologa lub rehabilitacji medycznej.
Zabiegi nierefundowane przez NFZ lub nie oferowane w cenie skierowania są odpłatne.

Uwaga: Osoby zainteresowane korzystaniem z kriokomory prosi się o telefoniczne uzgodnienie z biurem Spółdzielni
planowanego terminu turnusu, w którym będzie czynna kriokomora.
Uczestnik turnusu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000zł
Uwaga: opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą również korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych
o ile będą posiadali wniosek na turnus wystawiony przez lekarza i korzystanie z zabiegów
leczniczych nie będzie kolidowało ze sprawowaną opieką.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Spółdzielnia „Rehabilitacja”
Spółdzielnia Osób Prawnych

Gościm 89
66-530 Drezdenko

Tel. 95 762 42 38 fax 95 762 42 39
e-mail: turnusy@orwgoscim.pl

Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy dobry poziom usług !

