KOMPLEKSOWA REHABILITACJA
LECZNICZA PO PRZEBYTEJ
CHOROBIE COVID-19

13-dniowy Turnus Rehabilitacyjny
w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji
KRYSTYNA w Busku-Zdroju

POWRÓĆ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI
Jeżeli dotknęła Cię choroba COVID-19 i zmagasz się w związku z tym z powikłaniami
zdrowotnymi, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, w tym powrót do pracy
zawodowej, to mamy propozycję właśnie dla Ciebie. Nasi specjaliści zatroszczą się
o Twoje zdrowie i pomogą Ci powrócić do pełni sił.

13-dniowy dedykowany
Turnus Rehabilitacyjny ma na celu:
• remisję przewlekłych objawów syndromu „long COVID” (powikłań po przebytej chorobie)
• przywrócenie prawidłowej czynności układu oddechowego
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych
• zwiększenie wydolności fizycznej organizmu
• poprawa funkcjonowania psychospołecznego
• edukacja prozdrowotna (nauka technik oddechowych i aktywności fizycznej do
samodzielnej kontynuacji w warunkach domowych)

W ramach turnusu zapewniamy:
• opiekę lekarską oraz całodobową opiekę pielęgniarską
• konsultację ze specjalistą pulmonologiem, możliwość
konsultacji kardiologicznej i neurologicznej na zlecenie
lekarza prowadzącego
• dobór programu rehabilitacji do indywidualnego stanu
pacjenta - kwalifikacja przez specjalistę fizjoterapii
• pakiet 60 zabiegów, spośród następujących grup:
tlenoterapia, inhalacje lecznicze, magnetoterapia,
ultrasonoterapia, balneoterapia, elektroterapia, masaże,
światłolecznictwo, hydroterapia, kinezyterapia
• wykonanie badań biochemicznych przed rozpoczęciem
rehabilitacji leczniczej (panel pulmonologiczny)
• kompleksową ocenę wydolności układu oddechowego
przez specjalistę pulmonologa (test wysiłkowy na
ergometrze lub bieżni, test 6-minutowego marszu,

spirometria, ocena duszności według skali Borga)
• zastosowanie innowacyjnej metody SIS (Super
Indukcyjna Stymulacja) w celu poprawy wydolności
mięśni oddechowych
• całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
z uwzględnieniem kilku rodzajów diet
• warsztaty psychoedukacji, techniki relaksacyjne
• zakwaterowanie (pokoje 1 lub 2 osobowe z łazienką)
• możliwość korzystania z biblioteki
• zajęcia Nordic Walking dla chętnych
• specyficzny, łagodny mikroklimat Buska-Zdroju,
atrakcyjne tereny do spacerów i aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu, zwiedzanie uzdrowiska
• przyjazną i profesjonalną obsługę

Cennik turnusu
CENA TURNUSU

l.p.

RODZAJ POKOJU

1.

Pokój 1 os. z łazienką

2950 zł

2.

Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką

2650 zł

OD PODANYCH POWYŻEJ CEN PRZYSŁUGUJE RABAT 10%
DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
Istnieje możliwość odpłatnego wykonania dodatkowych badań biochemicznych,
w tym badań z określeniem miana przeciwciał SARS CoV2 w klasie IgM i IgG (ustalenie
stopnia nabytej odporności).
Możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po konsultacji z lekarzem.
Warunkiem skorzystania z rehabilitacji jest przebycie zakażenia wirusem SARS CoV-2,
udokumentowane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lub pozytywnym
wynikiem testu na SARS CoV-2 wprowadzonym do Krajowego Rejestru Medycznego.
W związku z turnusem nie obowiązują dodatkowe zniżki (w tym karty rabatowe
i programy lojalnościowe).
Pracujemy w warunkach pełnego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego.

SIS

SUPER INDUKCYJNA
STYMULACJA
Rehabilitacja oddechowa z zastosowaniem SIS BTL
ma na celu wzmocnienie poprzez aktywną stymulację
elektromagnetyczną kurczliwości przepony, mięśni
międzyżebrowych oraz dodatkowych mięśni oddechowych.
Pozwala to na poprawę wentylacji płuc i zwiększenie
wydolności oddechowej. Zastosowanie tej metody pomaga
również w przywróceniu prawidłowej struktury nabłonka
błony śluzowej oskrzeli oraz wzmacnia miejscową
odporność immunologiczną.

KLUCZOWE CELE REHABILITACJI Z WYKORZYSTANIEM SIS:

• regresja szczątkowych ognisk zapalnych,
zwapnień w płucach, ognisk niedodmy
• poprawa krążenia włośniczkowego
w pęcherzykach płucnych oraz procesów
wymiany gazowej
• zmniejszenie obrzęku śródmiąższowego
i komórkowego w błonach śluzowych
płuc i oskrzeli
• poprawa drożności i drenażu oskrzeli
• zapobieganie zwłóknieniu płuc - efekt
defibrosowania
• wzmocnienie mechanizmów odporności
nieswoistej

POMOŻEMY CI W POWROCIE DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI
SPRZED CHOROBY
Zadzwoń już dziś. Zapytaj o wolne miejsca i zadbaj o swoje zdrowie!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych
tel. 41 370 38 00 | 41 370 32 00 | e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl

