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SZPITAL
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
ul. Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. (0-32) 449 21 01

Leczenie Uzdrowiskowe
Ośrodek od wielu lat specjalizuje się w leczeniu chorób narządu ruchu (szczególnie reumatologicznych i
stanów po urazach) oraz niektórych chorób neurologicznych. Zajmuje się również leczeniem chorób
naczyń obwodowych, chorób laryngologicznych oraz rehabilitacją osób z cukrzycą i rehabilitacją osób z
chorobą nowotworową.
Sanatorium posiada nowy zakład przyrodoleczniczy (wraz z salą gimnastyczną, basenem, sauną,
solarium). Sanatorium oferuje różnego rodzaju diety, między innymi dietę łatwostrawną, dietę z
ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów do chorych na cukrzycę, dietę makrobiotyczną, dietę
podstawową, dietę ubogo-energetyczną i inne. Sanatorium dysponuje 267 miejscami noclegowymi w
pokojach 1 i 2 osobowych rozmieszczonych w pawilonach: "Azalia", "Magnolia", "Krokus", "Jaśmin",
"Limba", "Wrzos".
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
Szpital dysponuje 128 łóżkami na dwóch oddziałach: reumatologicznym i rehabilitacyjnym oraz posiada
własną bazę do kinezyterapii, ponadto połączony jest z Zakładem Przyrodoleczniczym.
Schorzenia objęte leczeniem to:
- choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroby
układowe tkanki łącznej),
- choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa,
- choroby metaboliczne (np. dna moczanowa),
- wady narządu ruchu, stany po urazach i zabiegach ortopedycznych,
- osteoporoza,
- choroby tętnic.

Zakres leczenia obejmuje m. in. zabiegi przyrodolecznicze:
- balneoterapię (kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, zawijania i okłady borowinowe)
- hydroterapię (kąpiele kwasowęglowe, perełkowe, perełkowo-ozonowe, wirowe, masaż podwodny,
masaż wielostrumieniowy, &bdquo;bicz szkocki&rdquo;, hydromasaż)
http://goczalkowicezdroj.pl

Kreator PDF

Utworzono 29 January, 2015, 18:17

Goczałkowice-Zdrój

- kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne, zbiorowe, ćwiczenia w wodzie etc.)
- krioterapię (krioterapię ogólną i miejscową)
- fizykoterapię (prądy diadynamiczne, interdyn, magneto tron, galwanizacja, magneto stymulacja,
ultradźwięki, solux, leczenie w kabinie MËllera etc.)
- zastrzyki CO2
- inhalacje (indywidualne i zbiorowe)
- masaż leczniczy ( wibracyjny, pneumatyczny, limfatyczny, klasyczny)
- akupunktura.

Stopniowo poszerzana jest oferta skierowana dla osób, które zwracają uwagę na swoje zdrowie, dbają o
nie, chcą korzystać z zabiegów relaksacyjnych i upiększających.
Ośrodek wzbogacił się o pokaźną ilość nowej aparatury, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz
służącego odnowie biologicznej (nowa sauna na podczerwień, mini siłownia, solarium). Oferta odnowy
biologicznej daje znakomite rezultaty i kierowana jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Programy
regeneracji obejmują zabiegi wzmacniające mięśnie, rewitalizację ciała, przywracanie równowagi układu
nerwowego, zabiegi rehabilitacyjne i przeciwbólowe, zajęcia ruchowe i inne.
więcej>>: www.gozdroj.pl
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