OFERTA DLA SENIORÓW

TRUSKAWIEC
Sanatorium Szachtar
Położenie
Sanatorium jest położone w południowej części Truskawca, niedaleko Sanatorium 'Karpaty', 2 km
od dworca kolejowego i autobusowego, 650 m od głównego deptaka, spacer do pijalni wód
mineralnych lub do centrum zajmuje maksymalnie 15 minut.
Obiekt
Sanatorium zostało założone w 1968 roku, w roku 2004 zostało własnością prywatną.W chwili
obecnej, w sanatorium były przeprowadzone remonty, co pozwala na pobyt więcej niż 400 osób,
oraz zapewnia zakwaterowanie i kurację w standardach europejskich. Sanatorium Szachtar to
siedmiopiętrowy budynek, funkcjonujący jako złożony zespół, obejmujący część sypialną, centrum
medyczne i diagnostyczne, oraz stołówkę i kawiarnię. Na terenie sanatarium znajduje się duży
basen rehabilitacyjny, sauna, siłownia, boiska dla gry w piłkę, sale sportowe, pijalnia wód minerlanyc
h, wypożyczalnia rowerów, biblioteka, salon kosmetyczny, bar.

Zakwaterowanie
Pokoje 1,2-osobowe z łazienką, balkonem, TV, lodówką, suszarką do włosów, czajnik.
Sport i rozrywka
Na terenie sanatorium znajduje się: basen, sauna, siłownia, lobby bar, salonów kosmetycznych,
fryzjer, stomatolog, ozonoterapia, akupunktura. Kilka razy w tygodniu w sali widowiskowej odbywają
się koncerty oraz występy różnych grup artystycznych. Dwa razy w tygodniu organizowane są
wieczorki taneczne w obiekcie Dniepro (wstęp wolny). Tradycją BP Arion jest również organizowanie
wieczorków zapoznawczych, odbywających się w restauracji ukraińskiej, z zabawą przy muzyce na
żywo i degustacji ukraińskich potraw. W obiekcie Szachtar swoją siedzibę ma również lokalne biuro
turystyczne, proponujące wycieczki po okolicy.
Wyżywienie
Trzy razy dziennie – dietetyczne, serwowane, ukraińskie.
Internet
Obiekt posiada sieć otwartą Wi-Fi dostępną na terenie całego obiektu.
Dla dzieci
Obiekt posiada pokój dla dzieci z wychowawcą i zabawkami.

Transport
Możliwy dojazd własny (pociąg, samochód) lub przejazd proponowany przez BP Arion
Uwagi
Doba hotelowa trwa od 08:00 do 8:00; zwierzęta nie są akceptowalne.

Leczenie
Sanatorium "Szachtar" specjalizuje się w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, dróg
moczowych, trzustki, prostaty, zaburzeń metabolicznych, cukrzycy i chorób układu mięśniowoszkieletowego. Na podstawie badań zleconych przez lekarza, przeprowadzonych na miejscu, przypisywane
są odpowiednie zabiegi medyczne oraz dieta.
W cenie pobytu zawarte są
Diagnoza

Zabiegi

Konsultacje

Badania odbywające się
w laboratoriach:
biochemicznym;
bakteriologicznym;
klinicznym

Kąpiele: mineralne; perłowe; iglaste;
iglasto-glicerynowe; walerianowe;
rozmarynowe; dermatologiczne; wirowe z
wyciągiem z kasztanowca: dla kończyn
dolnych, dla kończyn górnych

Ginekologa

Część badań
w gabinetach: diagnostyki
funkcjonalnej układu
krążenia; rentgenologii;
urologii; proktologii;
miernika pH soku
żołądkowego;
ginekologicznym

Hydroterapia: natryski stałe, ruchome
Inhalacje: alkaliczne; ziołowe; z
chlorophylliptem
Aplikacje ozokerytu
Aplikacje glaukonitu (leczenie gliną)
Aromaterapia
Zabiegi ginekologiczne: dopochwowe
nawadnianie wodą mineralną
Płukanie jelit: wodą mineralną źródła №5;
wywarem z ziół; roztworem sody
Doodbytnicze tampony: błotne
farmakologiczne
Mikro-lewatywy: ziołowe; olejowe;
farmakologiczne
Masaż ręczny: klasyczny
Iniekcje
Zabiegi fizjoterapeutyczne: tubus
kwarcowy; ufo; galwanizacja; elektroforeza
leków; amplipuls terapia;
diadynamoterapia; uhf-terapia;
magnetoterapia; laseroterapia; fonoforeza;
darsonwalizacja; terapia ultradźwiękowa;
światłolecznictwo lampą «bioptron».
Instylacje pęcherza moczowego
Oczyszczanie: magnezem; solą
«barbara»; sorbitolem
Doraźna opieka stomatologiczna
Picie wód mineralnych
Aqua aerobik. Basen. Siłownia. Profilaktor
jewminowa. Tenis stołowy

Neurologa
Otolaryngologa
Endokrynologa
Chirurga
Okulisty
Dermatologa
Terapeuty seksualnego
Kardiologa
Urologa
Terapeuty
Proktologa
Dietetyka
Pulmunologa
Fizjoterapeuty
Psychoterapeuty
Gastroenterologa

Usługi dodatkowo płatne
NAZWA
ULTRASONOGRAFIA
Kompleks (wątroba+woreczek żółciowy+śledziona+trzustka)
Woreczek żółciowy
Trzustka
Śledziona
Kompleks (nerki + nadnercza + pęcherz moczowy + prostata)
Nerka
Nerki + nadnercza
Pęcherz moczowy
Prostata
Żeńskie narządy płciowe
Tarczyca
Pierś
Prostata i definicja szczątkowego moczu
Jądra
KOMPLEKS SPORTOWY
Sauna i basen (4 osoby)
Sauna i basen (5 osób)
Sauna i basen (6 osób)
Basen (płatny tylko dla osób z zewnątrz)
Siłownia (płatna tylko dla osób z zewnątrz)
ZABIEGI
Hydromasaż
prysznic Charcot
Oczyszczanie jelita grubego
Jaskinia solna
Suche kąpiele węglanowe (pierwszy zabieg)
Suche kąpiele węglanowe (następne zabiegi)
Karboksyterapia
Terapia falami uderzeniowymi
OZONOTERAPIA
Dożylne wstrzykiwanie roztworu soli fizjologicznej nasyconej ozonej
Zewnętrzne kanały słuchowe gazowanie
Ozonowanie oleju
Kriosauna (herbata ziołowa z miodem jest w zestawie)
CEDROWA SAUNA ZIOŁOWA
1 zabieg
3 zabiegi
5 zabiegów
BADANIE
Przerost bakterii w kale
Antygen wirusa zapalenia wątroby typu B
Antygen wirusa zapalenia wątroby typu C
PSA
Stężenie kwasu moczowego we kwi
Analiza stężenia wapnia we krwi
Reowazografia górnych i dolnych kończyn
Reowazografia z analizy komputerowej
„C” reaktywne białko (białka)
ASL "O"
Czynnik reumatoidalny
Poziom glukozy we krwi
Czas protrombinowy, wskaźnik
Cholesterol
B-lipoproteiny
Potas
kroplówka Pharmaceuticals
Badanie bakteriologiczne krwi
Posiew moczu
Bakteriologiczne badanie żółci

Orientacyjna
cena (uah)
220,00
88,00
88,00
88,00
220,00
55,00
110,00
55,00
54,00
110,00
130,00
110,00
110,00
110,00
155,00
200,00
220,00
33,00
22,00
77,00
55,00
145,00
33,00
70,00
55,00
150,00
200,00
120,00
50,00
200,00
150,00
120,00
110,00
100,00
220,00
120,00
120,00
150,00
30,00
30,00
84,00
84,00
35,00
75,00
30,00
30,00
50,00
30,00
35,00
40,00
40,00
170,00
170,00
170,00

Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianom (stan z dnia 20.09.2017)
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