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РЕХАБИЛИТАЦИЈА

У складу са Правилником о раду, члан 27, став 5, Синдикат ПД ТЕНТ је предузео неопходне
активности за спровођење програма рехабилитационог лечења запослених у ПД ТЕНТ д.о.о. за
2013. годину.
Синдикат ПД ТЕНТ је у односу на претходне године проширио број рехабилитационих
центара.
Програм рехабилитације ће се одвијати у периоду мај-октобар 2013. године у зависности
од укупног броја корисника и могућности рехабилитационих центара.
Потребно је да Вас упознамо са основним напоменама :
-

-

програм рехабилитације ће се одвијати уз сарадњу са здравственим центром који ће за сваког
корисника, на основу његовог здравственог стања, одредити центар у који се запослени
упућује.
при подношењу захтева за коришћење рехабилитације запослени мора приложити и
препоруку надлежног лекара.
захтев за коришћење рехабилитације ће се подносити у просторијама Синдиката ТЕНТ,ТЕМ и
ТЕК.
запослени може пријавити и члана породице да користи програм рехабилитације по пуној
цени коштања уз могућност одложеног плаћања путем административне забране.
предност коришћења у одређеним терминима имају запослени у односу на трећа лица
рехабилитација ће се користити у трајању од 10 дана, у складу са Правилником о раду, члан
17, тачка 16.
сваки корисник рехабилитације је дужан прибавити сагласност за плаћено одсуство од стране
свог надлежног руководиоца пре преузимања упута за рехабилитационо лечење
учешће запослених у трошковима рехабилитације износи 30% од цене коштања са роком
отплате до 15. децембра 2013.године.
за све запослене Синдикат ће обезбедити бесплатан превоз до рехабилитационих центара и
назад.
уколико Синдикат буде морао да ангажује додатни превоз за потребе чланова породице,
цена превоза ће се утврдити на основу врсте и цене превозника.
запослени који користи рехабилитацију нема право на коришћење рекреације и обратно.
запослени право коришћења рехабилитације има само једанпут у току године.
захтеви за рехабилитацију се могу поднети најкасније до 26. априла 2013. године до 15
часова.

ПРЕГЛЕД РЕХАБИЛИТАЦИОНИХ ЦЕНТАРА
1.СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА
Објекат: Нови „Меркур“
Период коришћења: мај-децембар 2013.године
Тачни термини и смене ће се утврдити накнадно.
Цена:
У цену је урачунато:
- медицински пансион (пун пансион са лекарском услугом)
смештај у двокреветним собама са исхраном уз три оброка (доручак и вечера –шведски
сто, ручак- класично услуживање)
- здравствене услуге : лекарски преглед, балнео терапија, физикална терапија, један улаз
у Wellness centar „Fons romanus“, свакодневни улаз у Aqua centar „Waterfall“ ,
свакодневни улаз у Fitnes centar „Merkur-Gym“.
У цену није урачуната боравишна такса и плаћа се на рецепцији хотела 90+30=120,00 дин
по дану.
2. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА
Смештај је у хотелу „Royal spa“ у двокреветним и трокреветним собама.
Цена:
У цену је урачунато:
- преглед лекара специјалисте
- 4 терапије по налогу лекара, сваки дан осим недеље
- пун пансион (три оброка)
Боравишна такса није укључена у цену и износи 50,00дин дневно по особи.
3. ПРОЛОМ БАЊА
Смештајни објекат хотел „Радан***“ у двокреветним собама
Исхрана на бази пуног пансиона, доручак - шведски сто, ручак и вечера – по принципу
анкетирања.
Цена:
- основни бео дан- рекреација – 2.700,00дин
- бео дан плус- рехабилитација – 3.400,00дин
Боравишна такса је урачуната у цену бео дана, а доплаћује се осигурање у износу од 10,00
дин дневно.
У цену основног бео дана је урачунато и :
- свакодневно коришћење унутрашњег базена, фитнес сале и спортских терена, сале за
забаву, интрнет у кафе бару.
4. ЛУКОВСКА БАЊА
Смештај у двокреветним собама у хотелима „Јелак“ и „Копаоник“.
Исхрана на бази пуног пансиона: доручак – избор 10 јела, ручак и вечера - по принципу
анкетирања
Цена:
- основни бео дан- рекреација – 2.700,00дин
- бео дан плус- рехабилитација – 3.400,00дин
Боравишна такса је урачуната у цену бео дана, а доплаћује се осигурање у износу од 10,00
дин дневно.

5. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ТЕРМАЛ“ БАЊА ВРДНИК
Бања се налази у подножју Фрушке горе, на надморској висини од 240m, удаљена од
Београда 74 km.
Смештај у двокреветним-трокреветним собама на бази бео дана у који је укључен пун
пансион од 10 дана .
У цену је урачуната боравишна такса и осигурање
Индикације бање:
- све дегенеративне болести, запаљенски реуматизам, ванзглобни реуматизам, повреде
меких ткива, спортске повреде, периферна одузетост, стање након оперативног лечења
и др.
- коришћење рекреативног базена – затвореног и отвореног олимпијског са
термоминералном водом.
Цена:
1. рехабилитација (мај, септембар, октобар) – 2.360,00дин
рехабилитација (јун, јул, август) – 2.580,00дин
2. рекреација (мај, септембар, октобар) –2.160,00дин
рекреација (јун.јул,август) – 2.380,00дин
6. ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „СЕЛТЕРС“ МЛАДЕНОВАЦ
Специјализована установа за лечење и рехабилитацију ортопедско-трауматолошких ,
неуролошких, реуматолошких пацијената, пацијената са обољењима периферне
циркулације, као и дечије рехабилитације и рекреације.
Цена: 2.700,00дин за бео дан.
Бео дан обухвата: смештај, пун пансион, преглед лекара специјалисте физијатра и дневно терапијске процедуре, хидро-кинези, две електротерапије и кинези терапија-вежбе.
На располагању су два базена, каде за топле купке и подводну масажу и остали
терапеутски капацитети.
7. НИШКА БАЊА – ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Цена: 3.300,00 дин по дану и особи
Смештај у двокреветним собама са пуним пансионом, преглед лекара специјалисте
интерне медицине и консултативни прегледи лекара различитих специјалности, екг,
лабораторијске анализе, радиолошки преглед срца и плућа или зглобова, тест оптерећења
и четири рехабилитационе процедуре
Боравишна такса није урачуната у цену и плаћа се 100,00+10,00 дин осигурање по дану и
особи.
8. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ГОРЊА ТРЕПЧА“ АТОМСКА БАЊА
Цена: од 2.950,00 до 3.950,00дин зависно од врсте смештаја и терапија
Терапија укључује:
1. балнеотерапија
2. физикална терапија
3. преглед специјалиста и субспецијалиста
4. здравствена контрола лекара
У цену није урачунато:
- бањски лист, боравишна такса, пријава и осигурање
9. ЗЛАТИБОР - „ЗЛАТИБОРСКИ КОНАК“
Цена: 3.400,00дин

Смештај је апартманског типа (трокреветни, четворокреветни) у строгом центру Златибора.
Апартмани су опремљени кухињама, терасом, купатилом и тв-ом.
У цену није урачуната боравишна такса у износу од 120,00дин за одрасле и 60,00дин за
децу од 7-14 година.
10. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ИВАЊИЦА“
Цена: 2.225,00дин +3,00 осигурање
Програм је ослобођен плаћања боравишне таксе и ПДВ-а
Програм обухвата:
- интернистичко-хематолошку рехабилитацију
- физијатријска обољења
- повреде и обољења локомоторног система
- реуматска обољења
- болести респираторног система
Сви корисници имају неограничен број прегледа и терапија у зависности од дијагнозе
свакодневно.
Рекреативни програм:
-коришћење базена, теретане, сале за стони тенис, фитнес, отворени спортски терени, трим
стазе, библиотека.
11. СОКО БАЊА
Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“
Цена: 2.150,00дин - бео дан
Смештај у двокреветним и трокреветним собама у старом и новом заводу.
Бео дан подразумева:
Смештај, пун пансион, преглед лекара специјалисте, ЕКГ, спирометрију, едукацију
болесника, инхалацију, купање у базену, дренажу бронхија, фитнес програм, купање у
амаму.
У цену није урачуната боравишна такса која износи 70,00+7,00 дин осигурање дневно.
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