NEGOVALNI ODDELEK
Velja od 01.01. do 30.12.2021
V Termah Dobrna nudimo možnost namestitve v sodobnem in prijetno urejenem negovalnem oddelku. Imamo 69
negovalnih postelj, ki so nameščene v eno in dvoposteljnih sobah ter eni troposteljni sobi. Nudimo 24 urno
medicinsko oskrbo pokretnih, delno pokretnih in nepokretnih bolnikov. Izvajamo redno specialistično zdravniško
vizito, nadziramo vse življenjsko pomembne funkcije, izvajamo medikamentozno terapijo in po potrebi konzultiramo
zunanje specialiste. Naši bolniki so poleg nege deležni kompleksne medicinske rehabilitacije, nudimo pomoč
fizioterapevtov, delovnih terapevtov in manualno terapijo ter možnost logopedske obravnave.
Nudimo tudi možnost namestitve s spremljevalcem, po predhodni rezervaciji v Medicinskem centru Term Dobrna.

Rezervacija terminov je možna v službi rezervacij, od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro na tel.:
03 78 08 110 ali po elektronski pošti: info@terme-dobrna.si.
Cene na osebo v EUR :

HOTEL VITA ****
negovalna dvoposteljna soba
HOTEL VITA ****
negovalna enoposteljna soba

5 x polpenzion

7 x polpenzion

14 x polpenzion

339 €
449 €

448 €
602 €

840 €
1.092 €

Cena vključuje:
o polpenzion - streženi obroki na oddelku,
o kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo - če dopušča zdravstveno stanje gosta,
Obvezna doplačila na osebo v EUR:
Zdravniški sprejem na oddelek

50,00

Turistična taksa/ po osebi na dan

2,50

Enkratna prijavnina

1,50

Doplačila dnevno na osebo v EUR:
Zdravstvena nega – delna (pomoč pri dnevnih aktivnostih, spremstvo na terapije in obroke)

35,00

Zdravstvena nega - 24 urna (24 urni nadzor medicinske sestre, pomoč pri dnevnih aktivnostih, spremstvo na terapije in obroke)

55,00

Zdravniška vizita na dan

15,00

Izredni, neurgentni zdravniški pregled oz. poseg na negovalnem oddelku

30,00

Odpustno pismo

40,00

Pomoč in spremstvo v dnevnih aktivnostih - enostavna

10,00

Pomoč in spremstvo v dnevnih aktivnostih - težja

15,00

Izposoja invalidskega vozička na dan
Polni penzion

6,00
15,00

Naše strokovno zdravstveno osebje priporoča koriščenje naslednjih zdravstvenih storitev (cena programa ne
vključuje zdravstvenih storitev in terapij, storitve je potrebno doplačati): individualne delovne terapije, trening dnevnih
aktivnosti, učenje transferja, skupinske obravnave, šola hoje, šola stoje, šola ravnotežja in koordinacije, vaje v
Hubbardovi kadi, individualne terapevtske vaje, razgibavanje na dinamičnih opornicah, dihalne vaje, vse vrste
protibolečinskih elektroterapij, laser, UZ, magnetoterapije, sonoforeze, galvanske kopeli, mehanoterapije,
hipobarične terapije, limfne drenaže, terapevtske masaže, obloge, termoterapije, krioterapije.
Ponudba se nanaša na omejeno število sob. Pridržujemo si pravico do ustavitve sprejema rezervacij brez predhodnega obvestila. Ponudba je informativna. Za
dejanski izračun cene aranžmaja se obrnite na našo rezervacijsko službo. Akcije in popusti se ne seštevajo in jih ni mogoče kombinirati. Akontacija se ob
odpovedi rezervacije, ne vrača. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in vsebine programa.

