Środa, 18 lipca 2018

Uzdrowisko

Szczawnica - "Królowa polskich wód"

Uzdrowisko Szczawnica leży u stóp góry Bryjarki, w bezpośrednim sąsiedztwie Pienińskiego
Parku Narodowego, w malowniczej dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca. Ze
wszystkich stron wznoszą się górskie zbocza, pokryte iglastymi i modrzewiowymi lasami. po
obu stronach górskiego wąwozu położone są obiekty sanatoryjne, domy wczasowe i
pensjonaty. Szczawnica to doskonały punkt wypadowy do pieszych wędrówek po Pieninach.

Zdrojowisko Szczawnica znane jest już od 150 lat. Dziś można się tutaj leczyć i wypoczywać.
Czyste górskie powietrze wolne od tzw. alergenów sprzyja skuteczności metod w leczeniu.
Nasze domy sanatoryjne położone są w parkach, w sporej odległości od głównych dróg
komunikacyjnych co stwarza dogodne warunki do przyjemnego wypoczynku, poprawy
samopoczucia i regeneracji organizmu. Zróżnicowana oferta pozwala na wybór standardu
miejsca, a co za tym idzie na wybór ceny pobytu.

Przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Szczawnica" SA specjalizuje się w leczeniu chorób dróg
oddechowych, przewlekłych stanów zapalnych nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani,
schorzeń aparatu głosowego z przeciążenia nadmiernym wysiłkiem głosowym, schorzeń
alergicznych górnych dróg oddechowych i astmy oskrzelowej.

Oferujemy również leczenie balneologiczne w schorzeniach układu ruchu, szczególnie w
zespołach bólowych kręgosłupa i chorób reumatycznych.

Leczenie w poszczególnych profilach prowadzi się w oparciu o opracowany program leczniczy,
dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje m.in.:

kąpiele mineralne z olejkami i bez

kąpiele 4-komorowe, perełkowe

kąpiele kwasowęglowe (CO2)

inhalacje indywidualne nosa lub gardła

płukanie nosa i gardła, bulling z olejkami i bez

inhalacje ultradźwiękowe zbiorowe, indywidualne, z olejkami, lekami lub bez

inhalacje solankowe celkowe z olejkami lub bez

terapuls, jontoforezę, diadynamik, ultraton

masaż podwodny całościowy, masaż wirowy nóg

gimnastykę indywidualną z elementami masażu kręgosłupa
szyjnego

okłady parafinowe i borowinowe

leczenie laserowe biostymulacyjne

magnetron, krioterapię

kurację pitną wodami mineralnymi

W zespole sanatoriów możemy przyjąć średnio miesięcznie około 300 osób. Dysponujemy
obiektami z łóżkami standardowymi - pokoje 1, 2 i 3 osobowe z umywalkami oraz obiektami z
pokojami 1 i 2 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekty położone są w ścisłej strefie
uzdrowiskowej na terenie parku zdrojowego lub jego obrzeży.

PIJCIE WODY SZCZAWNICKIE !

Uzdrowisko posiada 12 źródeł wód mineralnych. Wody te to szczawy wodorowęglanowe,
sodowe, jodkowe, bromkowe bogate w sole mineralne i liczne mikroelementy. Szczególnie
wskazane przy schorzeniach dróg oddechowych, nieżytach żołądka, zaparciach, skazie
moczowej, miażdżycy tetnic, z wysokim poziomem cholesterolu, osteoporozie. Wody
szczawnickie najlepiej spożywać "u źródeł" w naszych pijalniach. Można je również zakupić w
specjalnych opakowaniach w dobrych sklepach.

