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Profesjonalna opieka  
dla Twoich bliskich
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita

22 737 64 00
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DlaczegO TabiTa?
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita to dynamicznie rozwijająca się placówka, oferująca rehabilitację leczniczą 
oraz całodobową opiekę nad Pacjentami w każdym wieku, wymagającymi stałego wsparcia specjalistów. 
Profesjonalizm i  najwyższą jakość świadczonych usług łączymy z  atmosferą wsparcia i  indywidualnym podejściem  
do każdego Pacjenta.

Nasza OfeRTa
Dzięki doświadczonym lekarzom i fizjoterapeutom, 
wykwalifikowanemu personelowi, a  także nowoczesnej 
aparaturze medycznej oraz rehabilitacyjnej zapewniamy 
naszym Pacjentom niezbędną, całodobową opiekę.

chOROba alzheimeRa 
i iNNe chOROby OTęPieNNe
W przypadku, kiedy demencja lub choroba Alzheimera dotyka 
bliską osobę, życie nie tylko jej, ale także jej najbliższych 
zmienia się całkowicie. Osoby opiekujące się chorymi bardzo 
często potrzebują pomocy w  odnalezieniu się w  nowej 
rzeczywistości. Nasz Ośrodek powstał po to, by pomóc 
zarówno chorym, jak i  ich najbliższym, oferując wiedzę, 
doświadczenie i profesjonalny zespół.

OPieka NaD OsObami 
sTaRszymi
Dobra opieka sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę 
medyczno-opiekuńczą oraz niezbędne warunki do jej 
świadczenia to najważniejsze elementy opieki nad osobami 
starszymi, które często cierpią na wiele współistniejących chorób, 
w tym także dla osób wymagających całodobowej opieki.

RehabiliTacja
Oferujemy kompleksową rehabilitację w  trybie 
stacjonarnym oraz dziennym. Nasze usługi dostępne 
są w  ramach zarówno kontraktu z  NFZ, jak i  odpłatnych 
świadczeń medycznych.

WygODNe kONsUlTacje 
TelefONiczNe
Jeżeli Państwa bliski potrzebuje rehabilitacji, długoterminowej 
opieki lub zmaga się z chorobami otępiennymi, zapraszamy 
do skorzystania z  wygodnych konsultacji telefonicznych 
z naszymi specjalistami, którzy doradzą i  zaproponują 
najlepsze rozwiązania dla Państwa i Państwa bliskich.

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.tabita.pl 
lub pod numerem telefonu: 22 737 64 00.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opiece, leczeniu, 
pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych 
i wymagających całodobowej opieki.

Zapewniamy opiekę znakomitej kadry – lekarzy 
specjalistów, fizjoterapeutów, neurologopedów, 
neuropsychologów i terapeutów zajęciowych.

Kompleksowo podchodzimy do problemów Pacjenta.

Plan leczenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

Precyzyjnie określamy proces rehabilitacji.

Dysponujemy infrastrukturą pozbawioną barier 
architektonicznych, dostosowaną do potrzeb osób starszych, 
mających problemy z poruszaniem się i niepełnosprawnych. 

Oferujemy bogaty program zajęć dodatkowych 
(prowadzimy m.in. muzykoterapię, choreoterapię, 
relaksację, biblioterapię).

Wykonujemy świadczenia medyczne w ramach 
kontraktów z NFZ.

Stosujemy najnowocześniejsze metody terapii.

Wykorzystujemy nowoczesną aparaturę medyczną.

ODWieDź Nas: 
ul. Długa 43,  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
godz. otwarcia recepcji: 06:00-22:00

zaDzWOŃ lUb NaPisz DO Nas:
22 737 64 00, TabiTa@lUxmeD.Pl


