WYTCHNIENIE,
REHABILITACJA
I STOMATOLOGIA

DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI
I ICH RODZICÓW

w Domu Małego Księcia w Lublinie

Dom Małego Księcia to kompleks o pow. 4500 m2, pozbawiony
barier architektonicznych. Działa od stycznia 2009 roku służąc zarówno
Małym jak i Dorosłym Pacjentom. Stanowi odpowiedź na potrzebę starannej,
troskliwej i fachowej opieki w stosunku do każdego człowieka.

ZAKRES ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH
Zaznaczone czerwoną kropką – w ramach NFZ
KINEZYTERAPIA

DO DYSPOZYCJI DZIECI I RODZICÓW
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym

dogoterapia

3 posiłki dziennie

zabiegi
relaksacyjne

baza zabiegowa na miejscu

•		Masaż wirowy kończyn
górnych i dolnych

MASAŻ

•		Masaż ręczny
•		Masaż limfatyczny
• Masaż relaksacyjny
• Masaż bańką chińską,
stemplami ziołowymi
•		Masaż wibracyjny (Aquavibron)
• Masaż gorącymi kamieniami
wulkanicznymi

FIZYKOTERAPIA

•		Termoterapia (Solux)
•		Laser punktowy
•		Jonoforeza i inne
•		Magnetoterapia, terapuls
•		Krioterapia miejscowa
• SIRIO
• Fala uderzeniowa
• Kąpiel CO2 sucha
•		Prądy DD, IF, TENS, galwanizacja
•		Ultradźwięki, fonoforeza
• inne

treningi
Nordic Walking

pakiet zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie
z zaleceniem lekarza w ramach NFZ
konsultacje stomatologiczne (leczenie bezpłatne
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
w znieczuleniu ogólnym w razie potrzeby)

zabawy z animatorem,
pomoc wolontariusza
w opiece nad dzieckiem

możliwe konsultacje za dodatkową
opłatą: neurologiczne, neurologopedyczne,
psychologiczne i dietetyczne

grill

atrakcyjne
wycieczki

ZAKWATEROWANIE
Pokoje hotelowe usytuowane
są na pierwszym piętrze Domu
Małego Księcia. Pokoje są jedno-,
dwu- i trzyosobowe z możliwością
wstawienia dodatkowej dostawki dla
dziecka. Dysponujemy pokojami na
ogólną liczbę 53 miejsc.

•		Indywidualne ćwiczenia
z fizjoterapeutą wg NDT,
Bobath i PNF
•		Mobilizacja tkanek
miękkich
•		Ćwiczenia na
przyrządach – rowerki,
bieżnie
•		Ćwiczenia
w odciążeniu
•		Kinesiology taping

HYDROTERAPIA

Wszystkie pokoje posiadają
osobną toaletę i łazienkę.
Bezpłatny parking
na terenie kompleksu.
Windy przystosowane dla
osób niepełnosprawnych.

ZABIEGI STOMATOLOGICZNE
Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko boi się dentysty w naszej poradni wykonujemy kompleksowe
leczenie w znieczuleniu ogólnym, eliminując stres i przykre doświadczenia małych pacjentów.
Zabiegi w znieczuleniu ogólnym należą się nieodpłatnie w ramach NFZ dla osób do 16. roku
życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz dla osób powyżej 16. roku życia
na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.
Pozostałe zabiegi do indywidualnego uzgodnienia, wg umowy z NFZ oraz odpłatnie.
Wskazany kontakt telefoniczny pod nr 697 949 382 do 2 tygodni przed przyjazdem.

DLACZEGO WARTO NAS ODWIEDZIĆ?
» szeroki zakres
oferowanych zabiegów
dla dzieci i dorosłych
» stomatologia
» możliwość dobrania
zaopatrzenia ortopedycznego

» możliwość realizacji karty zleceń
na zabiegi rehabilitacyjne przez
rodziców w ramach umowy z NFZ
» doświadczona, wykwalifikowana kadra
» trasy spacerowe
» cicha i spokojna część Lublina

TERMINY I CENY NA 2021 ROK
TERMINY: 14.06–26.06 | 6.09–18.09 | 20.09–2.10
Dziecko

Osoba dorosła (rodzic/opiekun)

Dodatkowe dziecko (zdrowe, z rabatem)

I wariant 1460 zł:
nocleg + obiad + kolacja

I wariant 1460 zł/II opiekun 1300 zł:
nocleg + obiad + kolacja

I wariant 975 zł:
nocleg + obiad + kolacja

II wariant 1635 zł:
nocleg + śniadanie + obiad

II wariant 1635 zł/II opiekun 1475 zł:
nocleg + śniadanie + obiad

II wariant 1155 zł:
nocleg + śniadanie + obiad

III wariant 1800 zł:
nocleg + śniadanie + obiad + kolacja

III wariant 1800 zł/II opiekun 1640 zł:
nocleg + śniadanie + obiad + kolacja

III wariant 1320 zł:
nocleg + śniadanie + obiad + kolacja

W trakcie pobytu zaplanowane
są dwa spotkania przy grillu

Zabiegi poza refundowanymi
są dodatkowo płatne

WYMAGANE DOKUMENTY:
» Skierowanie do Poradni
Rehabilitacyjnej dla dziecka
od lekarza POZ

» Skierowanie dla rodzica na zabiegi
fizjoterapeutyczne i radiologiczne
(dokumentacja medyczna od lekarza POZ)

» Pełna dokumentacja medyczna
dziecka, w tym dokumentacja
radiologiczna (do wysłania na e-maila)

» Strój i obuwie sportowe dla dziecka i rodzica

» Posiadane ortezy lub inny sprzęt
ortopedyczny

» Aktualne badania przesiewowe w kierunku
Covid-19 (szybki test) wykonane do 3 dni
przed przyjazdem – dotyczy dziecka i rodzica
(do wysłania na e-maila)

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 81 537 13 73 (pon.-pt. 8.00-16.00) | e-mail: biuro@hospicjum.lublin.pl
Dom Małego Księcia, ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin

