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SANATORIUM TRUSKAWIEC DNIEPRO ELITE 

 

OBIEKT : 

Sanatorium działa od 2014 roku. Znajduje się na 7-

8 piętrze kompleksu medycznego ,,Dnipro Elite’’  

w Truskawcu 800 m od centrum miasta. Na terenie 

sanatorium znajduje się baza diagnostyczna, 

wszystkie zabiegi są na miejscu. Sanatorium 

posiada własną pijalnię wód mineralnych z wodami 

Naftusia i Maria, jadalnię, bar, salę koncertową, 

aptekę, bibliotekę, basen, saunę, siłownię, stół 

bilardowy, kantor, lokalne biura turystyczne. parking.  

PROFILE LECZENIA: 

 choroby układu pokarmowego: m.in. 

przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, 

refluksowe zapalenie przełyku, wrzody, 

zapalenie jelita grubego, 

 zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie 

trzustki, kamienica żółciowa, 

 choroby jamy brzusznej, przewlekłe zaparcia, 

refluks przełyku  choroby urologiczne: m.in. 

przewlekłe zapalenie nerek i dróg moczowych, 

kamica nerkowa 

 cukrzyca, angiopatia cukrzycowa, skaza 

kwasu mlekowego.  

W sanatorium dostępne są również masaże ręczne 

(pleców lub całego ciała), podwodne masaże -

kąpiele, kąpiele siarkowe, perełkowe, sosnowe, 

ziołowe, procedury jelitowe, okłady z ozokerytu, 

analiza biochemiczna krwi i badania 

ultrasonograficzne.  

 

POKOJE: 

Pokoje standardowe 1 lub 2 osobowe z łazienką:  

łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze, lodówka, 

szafa, czajnik elektryczny, filiżanki, TV, w łazience 

prysznic, WC, ręczniki. W pokojach jest bezpłatne 

WI-FI..  
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Pokoje lux (dla max. 3-4 os.), ok. 20-30 m2, 2-pokojowe: pokój dzienny z rozkładaną sofą i 

sypialnia; wyposażone w: TV, lodówkę, czajnik. 
 

WYŻYWIENIE: 

Trzy razy dziennie, skromny i dietetyczny stół 

szwedzki, posiłki ukraińskie i kuchni światowej, 

bazujące przede wszystkim na produktach 

sezonowych i kaszach. 

Istnieje możliwość ułożenia diety do indywidualnego 

profilu leczenia. 

NIEPEŁNOSPRAWNI:  

Obiekt w niektórych miejscach posiada podjazdy dla 

niepełnosprawnych, windy znajdują się w korpusie głównym (sypialnym) oraz zabiegowym. 

LECZENIE:  

Dniepro, Beskid i Dniepro Elite posiadają wspólną bazę 

zabiegową, należącą do sanatorium Dnierpo. Na 

podstawie badań zleconych przez lekarza, 

przeprowadzonych na miejscu, przypisywane są 

odpowiednie zabiegi medyczne oraz ewentualna dieta. 

W sanatorium leczy się choroby o profilu typowym dla 

uzdrowiska Truskawiec; są to: choroby układu 

pokarmowego, takie jak refluks, przewlekłe zapalenie 

błony śluzowej żołądka, zapalenie okrężnicy, 

hemoroidy, wrzody żołądka i innych narządów; choroby 

dróg żółciowych - przewlekłe zapalenia wątroby, 

zapalenia dróg żółciowych, zapalenia pęcherzyka żółciowego, dyskinezy pęcherzyka żółciowego, 

kamicy żółciowej, bez zaostrzeń, przewlekłe zapalenia trzustki; choroby układu moczowo-

płciowego - przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, 

zapalenie cewki moczowej, zapalenie gruczołu krokowego bez zaostrzeń, kamica moczowa, bez 

zaburzeń czynności nerek, nieprawidłowości rozwojowe nerek, stany po operacjach nerek i dróg 

moczowych, przewlekłe zapalenie przydatków, impotencja, niepłodność kobiet; cukrzyca; jak 

również choroby układu ruchu. 

ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH UWZGLĘDNIONYCH W CENIE / WG ZALECEŃ LEKARZA: 

Diagnostyka: biochemiczne i kliniczne badania krwi i moczu; gastroskopia, rektoskopia, 

cystoskopia, cystochromoskopia; wszystkie rodzaje kontroli rentgenowskiej (tylko pilne); badanie 

ultrasonograficzne  

(w zależności od choroby podstawowej); pomiar ph w żołądku; intubacja dwunastnicy. Zabiegi: 

kąpiele: perełka, jodła, ziołowe ekstrakty; hydroterapia: natryski stałe, ruchome, ozokeryt, zabiegi 

jelitowe: mikro lewatywy terapeutyczne (ziołowe, olejowe), wszystkie rodzaje fizykoterapii, 
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inhalacje, gimnastyka, masaże ręczne . Konsultacje: urolog, internista, neurolog, ginekolog, 

audiolog, dietetyk, endokrynolog, psychoterapeuta. 

ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH DODATKOWO / WG ZALECEŃ 
LEKARZA :  

basen, sauna, siłownia, kąpiel siarkowa, masaż wibracyjny, oczyszczanie jelit urządzeniem 

COLONOHYDROMAT, kąpiele z ekstraktem waleriany, rozmarynu, masaż podwodny, zielona 

glinka, konsultacja lekarza specjalisty mammografia, diagnostyka gruczołów mlecznych 

mammografem cyfrowym, elektrokardiogram komputerowy, biochemiczna analiza krwi, 

reowazografia mózgu, reowazografia kończyn górnych, dolnych, nieinwazyjne leczenie 

TERMOSPEK-1000 TM: chronicznego zapalenia gruczołu krokowego i gruczolaka prostaty, grota 

solna, ozonoterapia, kąpiel radonowa, sucha kąpiel ozonowa, apiterapia, masaż miodowy 

królewski. 
 

 

CENA ZAWIERA:  

zakwaterowanie, wyżywienie dietetyczne 3 x dziennie, ubezpieczenie KL, NW, zabiegi lecznicze 

według zaleceń lekarza sanatoryjnego, opiekę polskojęzycznego rezydenta,  

 

 

DODATKOWO PŁATNE:  

ubezpieczenie od chorób przewlekłych, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, wycieczki 

fakultatywne,  
CEN 

A PODSTAWOWA 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są własnością „LAGUNA”  
F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest 
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia. 
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