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Truskawiec - Wyjazd wypoczynkowo - leczniczy
Rodzaj: Dla dorosłych
Cena (zł/osobę) 1950
Ilość dni: 12
Termin: 19-30.09.2021

Sanatorium Szachtar położone jest w południowej części Truskawca. 10 minut spacerkiem do centralnego parku
zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Potężna baza diagnostyczna i terapeutyczna. Pijalnia na terenie sanatorium. Basen
w cenie pobytu.
Dobrze utrzymane tereny, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci, sala koncertowa, bary, tenis, szachy, bilard, sala
taneczna, fryzjer, kosmetolog, apteka, sklepy.
Specjalizacja sanatorium: Leczenie chorób układu pokarmowego, oraz moczowego, chorób wątroby, nerek, trzustki,
gruczołu krokowego, metabolizmu, cukrzycy, układu mięśniowo-szkieletowego.
Wszystkie pokoje są po remoncie, posiadają balkon, pełny węzeł sanitarny, TV, lodówkę, czajnik, naczynia, suszarkę do
włosów,ręczniki.
Truskawiec - miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim położone u stóp Karpat. Znane i lubiane uzdrowisko.

Spis usług medycznych w cenie pobytu sanatoryjnego
według zaleceń lekarza prowadzącego.
# Picie Truskawieckich wód mineralnych
# Dietoterapia (indywidualny dobór diety z 15 różnych rodzajów)
# Ozokeryt (po typu borowiny – choroby stawów)
# Głaukonit (glina lecznicza – choroby stawów)
# Kąpieli ziołowe, ziołowo-glicerynowe, mineralne, perełkowe, dermatologiczne (nerwica, choroby skórne, odporność, osteoporoza)
# Wirówki z wyciągiem z kasztanowca dla kończyn dolnych i kończyn górnych
# Prysznic-muszla (na prostatę, hemoroidy, organy kobiecę)
# Prysznic cyrkularny (łagodny masaż wodny, odporność, nerwica)
# Mikrolewatywy ziołowe, olejowe, farmakologiczne (zaparcia, hemoroidy, stany zapalne prostaty i organów kobiecych)
# Płukanie jelita grubego wodą mineralną RG-5, wywarem ziołowym (przewlekle zaparcia, oczyszczenie jelita grubego od kamieni
kałowych)
# Tampony rektalne i waginalne
# Instylacje cewki moczowej i pęcherza moczowego
# Dopochwowe płukania wodą mineralną
# Inhalacje sodowe, ziołowe, olejowe
# Zabiegi fizjoterapeutyczne (d’arsonwal, diadynamik, ultradzwięki, UWCZ, KUF, magnitoterapia, elektroforeza, jonoforeza, laser i in.)
# Masaż ręczny klasyczny
# Inhalacje ziołowe, sodowe, olejowe
# Aromoterapia
# Ślepy sondaż (oczyszczanie woreczka żółciowego magnezem, sorbitolem, solą „Barbara”)
# Psychoterapia
# Zabiegi fizjoterapeutyczne (tubus-kwarc, UFO, elektroforeza leków, galwanizacja, amplipuls, diadynamik, UHF-terapia,
magnetoterapia, laseroterapia, fonoforeza, d’arsonwal, ultradźwięk, lampa „Bioptron")
# Aquaaerobik
# Siłownia
# Podstawowe badania (morfologia krwi, mocz, badanie krwi i moczu na cukier, EKG)
# Konsultacje fachowców według zaleceń lekarza prowadzącego (ginekolog, neuropatolog, otolaryngolog, endokrynolog, chirurg,
okulista, dermatolog, kardiolog, urolog, gastroenterolog, internista, dietetyk, pulmonolog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta)
Cena zawiera:
# Transport autokarowy ( WC, Klimatyzacja)
# Nocleg ( pokoje 2 - osobowe)
# Opieka pilota, przewodnika w czasie całego pobytu
# Ubezpieczenie NNW ( Polska, Ukraina )
# Wyżywienie dietetyczne, serwowane, ukraińskie ( śniadanie, obiad, kolacja)
# Opieka lekarska
# Podstawowe badania ( morfologia krwi, mocz, EKG )
# Picie wód mineralnych 6-9 razy w pijalni sanatorium
# 5 - 6 zabiegów dziennie według zaleceń lekarza
# 1 godzina basenu codziennie ( w tym - 30 min. gimnastyka wodna i instruktorem )
Kalkulacja 45 osób
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Wyjeżdżając na Ukrainę należy posługiwać się paszportem, którego ważność upływa za minimum 6 miesięcy.
Zapisy i informacja . tel. 602671601
W czasie pobytu organizowane są wycieczki fakultatywne oraz wieczorki ukraińskie. Opłata we własnym zakresie.
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