Wypoczynek
z widokiem na zdrowie

Fundacja zaprasza do swoich obiektów:
Sanatorium Uzdrowiskowe „WRZOS” w Ciechocinku
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „JUBILAT” w Wiśle
Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój” w Busku-Zdroju
Sanatorium „WODNIK” w Świnoujściu
Centrum Rekreacji i Wypoczynku „RYSY” w Bukowinie Tatrzańskiej
Sanatorium Uzdrowiskowe „ZGODA” w Krynicy - Górskiej
Sanatorium Uzdrowiskowe „ŁĄCZNOŚĆ” w Ciechocinku
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

Sanatorium „Wodnik”
w Świnoujściu

Sanatorium Uzdrowiskowe
„Łączność” w Ciechocinku

Sanatorium Uzdrowiskowe
„Wrzos” w Ciechocinku
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie-Jeziornie

Sanatorium Uzdrowiskowe
„Nida-Zdrój” w Busku-Zdroju

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
„Jubilat” w Wiśle
Sanatorium Uzdrowiskowe
„ZGODA” w Krynicy – Górskiej
Centrum Rekreacji i Wypoczynku
„Rysy” w Bukowinie Tatrzańskiej

Sanatorium Uzdrowiskowe „WRZOS” w Ciechocinku
Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos" położone jest ok. 500
m od centrum miasta, na skraju Parku Sosnowego,
po sąsiedzku z Dworkiem Prezydenta.
Oferuje leczenie i rehabilitację na najwyższym poziomie,
który jest gwarantowany przez wysoko wykwaliﬁkowany
personel medyczny.
Do Państwa dyspozycji pozostawiamy 230 miejsc
w pokojach o różnym standardzie. Wszystkie pokoje
posiadają pełen węzeł sanitarny. Budynek dostosowany
jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
Kinezyterapia:
• gimnastyka
• ćwiczenia
• metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowomięśniowe torowanie ruchu
• UGUL - kabina do ćwiczeń i zawieszeń
• REDCORD - jest unikalnym i efektywnym system do
przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą
S-E-T za pomocą systemu podwieszek.
• stoły do gimnastyki i masażu SGB
•
mechanoterapia,
• KinesiologyTape

Fizykoterapia:
• laseroterapia
• fototerapia (Lampa sollux, BIOPTRON),
• termoterapia (sauna, KRIOSAN), magnetoterapia,
ultradźwięki /sonoterapia, fonoforeza
/ultrafonoforeza /ultrasonoforeza, elektroterapia
(galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne
/Nemecka, prądy Kotsa, diadynamik /Prądy
Bernarda, TENS, elektrostymulacja);
Wodolecznictwo:
• bicze szkockie
• natrysk płaszczowy
• kąpiel perełkowa
• hydromasaż
• basen wirowy/Jacuzzi
Masaże:
• leczniczyi klasyczny
• reﬂeksoterapia
• akupresura
• mobilizacja tkanek miękkich
• masaż pneumatyczny (BOA)
• drenaż limfatyczny ręczny
• masaż AQUAVIBRON
• MEDI JET łóżko wodne masujące

Sanatorium Uzdrowiskowe
„Wrzos” Sp. z o.o.
ul. Leśna 2, 87-720 Ciechocinek
tel. kom.: 600 902 044
tel: 54 283 32 21
e-mail: sanatorium-wrzos@ciechocinek.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe „ŁĄCZNOŚĆ”
w Ciechocinku
Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego,
blisko tężni solankowych, nieopodal centrum. Spokojna,
cicha okolica z piękną zielenią, skwerami i licznymi trasami
spacerowymi.
Funkcjonalne, wygodne pokoje oraz apartamenty
zaspokajają oczekiwania każdego Gościa oraz pozwalają
na udany i przyjemny wypoczynek.
Przytulna kawiarnia w Willi Rustykalnej to idealne miejsce
na przyjemne spędzenie popołudnia lub wieczoru przy
pysznej kawie, deserze czy ciastku własnego wypieku.
To miejsce, w którym można powirować przy muzyce
tanecznej na żywo lub posłuchać koncertu muzycznego.
Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
Leczymy
• choroby narządu ruchu
• reumatyczne
• górnych dróg oddechowych
•
osteoporozę

Zabiegi
• borowina
• inhalacje
• krioterapia
• ﬁzykoterapia
• ultradźwięki
• sollux
• magnetronik
• laseroterapia
• jonofereza
• diadynamik
• interdyn
Masaż
• limfatyczny
• klasyczny
• wirowy
Hydroterapia
• kąpiele kwasowęglowe
• kąpiele solankowe
• kąpiele perełkowe
• kąpiele wirowe
Gimnastyka
• indywidualna z terapeutą,
• gimnastyka grupowa,
• specjalny fotel masujący całe ciało

Sanatorium Łączność Sp. z o.o.
ul. Warzelniana 4, 87-720 Ciechocinek
tel. 693 210 825
rezerwacje@sanatorium-lacznosc.pl
www.sanatorium-lacznosc.pl

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „JUBILAT” w Wiśle
Ośrodek położony jest blisko centrum, blisko szlaków
turystycznych, alejek spacerowych, aquaparku, dworca
kolejowego i autobusowego, oddalony od ruchu ulicznego.
Wykwaliﬁkowany personel, nowoczesna baza zabiegowa,
smaczna domowa kuchnia, rozmaitość oferowanych
atrakcji oraz niezapomniana atmosfera sprawiają,
że Ośrodek stanowi doskonałe miejsce wypoczynku
i poprawy zdrowia o każdej porze roku.
Podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym organizujemy
również: wycieczki krajowe i zagraniczne, kuligi zimą
i latem, wieczorki taneczne, występy regionalnych grup
śpiewaczych, kabarety, biesiady przy ognisku z pieczeniem
kiełbasek i wiele innych.
Specjalizujemy się w rehabilitacji osób: z dysfunkcją
narządu ruchu - w tym również osób na wózkach
inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, epilepsją,
schorzeniami układu krążenia, chorobami układu
pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego,
mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami
neurologicznymi oraz w rehabilitacji osób starszych
niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia.

Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
Fizykoterapia
• Elekrostymulacja
• TENS
• Laser
• Interdyn
• Magnetoterapia
• Ultradźwięki
• Krioterapia
• Prądy Traberta
• Bioptron
• Inhalacje
• Plastry borowinowe
• Sekwencyjny masaż uciskowym aparatem BOA
• Masaż klasyczny
HYDROTERAPIA
• Basen
• Kąpiel wirowa
• Masaż membranowy na łóżku wodnym Stres,
• Siłownia

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
JUBILAT sp. z o.o.
ul. Bukowa 9 43-460 Wisła
tel./fax. +48 33 855 28 04
tel. kom. 691 705 429
www.jubilat.net.pl

Centrum Rekreacji i Wypoczynku „RYSY”
w Bukowinie Tatrzańskiej
Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY sp. z o.o. to idealne
miejsce dla osób spragnionych wypoczynku, jak również
wszelakich aktywności.
Jest doskonałym miejscem na górskie wędrówki, w
bezpośrednim sąsiedztwie, a dokładniej naprzeciwko,
znajdują się trzy wyciągi narciarskie.
Nasz ośrodek posiada wymarzone warunki na pobyt z całą
rodziną. Posiadami certyﬁkat obiekt obiektu przyjaznego
osobom niepełnosprawnym.
Nie trzeba się też martwić o czworonożnych pupilów.
Przyjmujemy zwierzęta domowe.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych ze schorzeniami dróg oddechowych,
narządów ruchu oraz ze schorzeniami neurologicznymi .
Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
•
•

wirówki kończyn dolnych i górnych
materac relaksacyjno – masujący

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materac masujący fotel terapeutyczny
magnetoterapia
lampa rehabilitacyjna q light
lampa typu sollux lumina
laseroterapia
krioterapia punktowa
masaż uciskowy boa
elektroterapia
ultradźwięki
laseroterapia

Centrum Rekreacji i Wypoczynku „RYSY”
ul. Leśna 20
34-530 Bukowina Tatrzańska
Telefon +48 18 207 72 24
Email : rezerwacja@rysybukowina.pl
www.rysybukowina.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój”
w Busku-Zdroju
Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" jest położone w
południowej części województwa świętokrzyskiego.
Znajduje się 50 km na południe od Kielc i 80 km na
północny wschód od Krakowa.
Zapewniamy wykwaliﬁkowaną opiekę lekarsko pielęgniarską, bogatą bazę zabiegową, pływalnię,
bibliotekę, koncerty, wycieczki.
Naszego sanatorium wykorzystuje największe bogactwo w
świecie jakim są unikalne - lecznicze wody siarczkowe,
kąpiele borowinowe, okłady borowinowe i inne.
Sanatorium "Nida-Zdrój" prowadzi leczenie i rehabilitacje
osób z dużą dysfunkcją narządu ruchu a także osób
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zdolne do
samoobsługi zapraszamy na 14 dniowe turnusy
rehabilitacyjne.
Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
• kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe
• okłady borowinowe
• masaż klasyczny
• kąpiele perełkowe
• kąpiel borowinowa
• kąpiel jodobromowa
• masaż wirowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wibracyjny i podwodny
kąpiele 4-komorowe i natryski
galwanizacja
jontoforeza
diadynamik
interdyn
ultradźwięki
magnetronik
pulsatronik
sollux
lampa kwarcowa
gimnastyka indywidualna
gimnastyka zbiorowa krioterapia
laserotronic
kabina infrared (podczerwień)
hydro-JET
lampy Bioptron
Bio-V
lampyQ. light 200 i przeciwdepresyjne
gimnastyka lecznicza w basenie

Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój”
Sp. z o.o.
ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 370 42 52, +48 41 370 42 33
rezerwacja@nidazdroj.pl
www.nidazdroj.pl

Sanatorium „WODNIK” w Świnoujściu
Sanatorium "WODNIK" mieści się w Świnoujściu,
jednym z najatrakcyjniejszych miast polskiego
wybrzeża. Klimat stwarza idealne warunki do
wypoczynku i rehabilitacji - czysty akwen, bogato
nasycone jodem i wolne od zanieczyszczeń
powietrze, sąsiedztwo lasów, parków i morza.
Ośrodek przystosowany jest dla osób na wózkach
inwalidzkich, wyposażony jest w windę.
Sanatorium "WODNIK" prowadzi leczenie
i rehabilitacje osób:
• po mastektomii
• z chorobami neurologicznymi
• z chorobą psychiczną
• z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich
• ze schorzeniami endokrynologicznymi

•
•
•
•
•

ze schorzeniami reumatycznymi
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu oddechowego
z niedoczynnością tarczycy
z padaczką

Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą,
w której wykonujemy zabiegi :
• galwanizacja.
• jonoforeza
• interdyn
• ultradźwięki
• laser
• pole magnetyczne
• borowina (plastry)
• inhalacje
• lampa sollux
• borowina (plastry)
• masaż wodny - jacuzzi
• masaż klasyczny
• łóżko wodne do hydromasażu na sucho
• aquavibron – masaż wibracyjny

Sanatorium „WODNIK”
72-600 Świnoujście,
ul. Sienkiewicza 9
Telefon / Fax: 00 48 91 321 27 96
www.wodnik.swinoujscie.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe „ZGODA”
w Krynicy – Górskiej
Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda usytuowane jest w
centrum Krynicy-Zdroju, przepięknym uzdrowisku słynącym
z niepowtarzalnych walorów klimatycznych, leczniczych i
turystycznych. Czekają tu na wyciągnięcie ręki źródła wód
mineralnych, górskie powietrze oraz niezliczone bogactwo
atrakcji.
Goście mają możliwość korzystania ze stanowiska
komputerowego, kijków do Nordic Walking oraz gier
karcianych i planszowych. Na terenie obiektu znajduje się
świetlica.
Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda prowadzi leczenie osób
ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku, ze schorzeniami
kręgosłupa, układu krążenia, oddechowego, pokarmowego,
krwiotwórczego, moczowo-płciowego,z mózgowym
porażeniem dziecięcym, z chorobami narządów
wydzielania wewnętrznego, z chorobami
dermatologicznymi, neurologicznymi, reumatycznymi,
kobiecymi, z przewlekłym zapaleniem trzustki i wątroby, z
cukrzycą, padaczką, alergią, wadami postaw.
Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
• zabiegi borowinowe
• kąpiel solankowa, borowinowa , czterokomorowa,
kwasowęglowa sucha
• masaż wirowy, manualny, machaniczny
• aquavibron

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interdyn
fale H
galwanizacja
jonofereza
magnetronic
ultradźwięki
mikroprądy
prąd neofaradyczny, Kotza, Leduca, Faradaya,
Traeberta, Tensa
fonoforeza
inhalacja
gimnastyka lecznicza
krioterapia
zabiegi SPA

Sanatorium Uzdrowiskowe „ZGODA”
ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. + 48 696 553 588
email: recepcja@sanatoriumzgoda.pl
www.sanatoriumzgoda.pl

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie,
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie,
położone 20 km od Warszawy, jest nowoczesnym
ośrodkiem świadczącym kompleksowe usługi medyczne
głównie w zakresie leczenia i rehabilitacji schorzeń
narządu ruchu oraz rehabilitacji neurologicznej.
Poza Centrum w Konstancinie CKR posiada także trzy
Przychodnie w Warszawie i po jednej w Zielonce
i Wrocławiu. CKR oferuje szeroki zakres badań
diagnostycznych (USG, RTG, MRI, densytometria, badania
laboratoryjne) oraz świadczenia ambulatoryjne i pobyty
stacjonarne w Oddziałach: Rehabilitacyjnym i Rehabilitacji
Neurologicznej, a także w części hotelowej bez szpitalnego
rygoru dla Pacjentów niewymagających całodobowej
opieki.
Wiodącymi operacjami wykonywanymi w CKR są
mikrochirurgiczne operacje kręgosłupa z wykorzystaniem
małoinwazyjnych metod, takich jak przezskórna
nukleoplastyka czy endoskopowe usunięcie dysku
lędźwiowego operacje ortopedyczne, takie jak
endoprotezoplastyka oraz artroskopia stawów.

Zapewniamy nowoczesną bazę leczniczą, w której
wykonujemy zabiegi :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porady i konsultacje lekarskie: or topedia,
rehabilitacja, neurologia, reumatologia, choroby
wewnętrzne, endokrynologia czy kardiologia.
rehabilitacja narządu ruchu , rehabilitacja
neurologiczna
endoprotezoplastyka stawu
chirurgia kręgosłupa
operacje ortopedyczne
diagnostyka obrazowa: doświadczeni pracownicy i
najwyższej klasy sprzęt
ginekologia i Uroginekologia
Centrum Diabetologii Klinicznej
Centrum Leczenia Osteoporozy
Centrum Podologii
jaskinia solno-jodowa
krioterapia ogólnoustrojowa
sauna sucha (ﬁńska)
łaźnia parowa
łóżko do hydromasażu na sucho
basen

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna
(22) 703 06 66, (22) 703 06 67
centrummedyczne@ckr.pl
www.ckr.pl

We wszystkich obiektach pobyty pełnopłatne.
Część obiektów pobyty z doﬁnansowaniami z PFRON, NFZ.

www.fozi.org.pl

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
Telefon: (22) 826 14 76
Faks: (22) 826 47 56

NIP: 526 000 05 31
KRS: 0000040974
e-mail: foziturnusy@interia.pl,
lub sekretariat@fozi.org.pl
tel. (22) 551-02-25

