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VAŠE ZDRAVIE SI ZASLÚŽI VIAC,VAŠE ZDRAVIE SI ZASLÚŽI VIAC,
NEŽ LEN KÚPELE...NEŽ LEN KÚPELE...

Sanatórium Dr. Guhra n. o., v Tatranskej Polianke sa úspešne venuje liečbe
respiračných ochorení od roku 1897. Exkluzívne prostredie, jedinečné
klimatické podmienky, odborníci s dlhoročnou praxou a svet procedúr,
ktorý si zamilujete....

Pri post-covid liečbe vychádzame z princípov respiračnej fyzioterapie, ktorej sa
u nás aktívne venujeme už 3 roky. Ako jediné zariadenie na Slovensku máme
vypracovaný respiračný program vychádzajúci z overených rehabilitačných

postupov, ktoré máme v praxi odskúšané a potvrdené dvomi štúdiami o prínose
našej liečby. Kvalitnú starostlivosť dostávajú pacienti vďaka odborným

skúsenostiam tímu MUDr. Štefana Reinhardta, primára nášho pľúcneho oddelenia
a odborníka na pneumológiu. Autorom a garantom postkovidového programu je
Mgr. Marián Jendrichovský PhD., ktorý v našom sanatóriu pôsobí ako odborný

konzultant pre respiračnú fyzioterapiu. Je lektorom kurzov Respiračnej fyzioterapie
v SR a ČR a tiež autorom odporúčaní pre pľúcnu rehabilitáciu a pľúcnu rehabilitáciu
postkovidových pacientov, schválených MZ SR. Základom post-covid liečby v našom

špecializovanom sanatóriu je individuálny profesionálny prístup k pacientovi
s ohľadom na priebeh jeho ochorenia. Po vstupnom vyšetrení u lekára a základných
funkčných vyšetreniach sa pacientovi stanoví intenzívny osobný liečebný plán, ktorý
je zameraný na zmiernenie a odstránenie konkrétnych pretrvávajúcich ťažkostí
súvisiacich s ochorením Covid 19. Ide hlavne o dychovú rehabilitáciu s použitím
rôznych techník, úpravu dychového vzoru, kontroly kašľa, zvládanie dýchavičnosti,

zvládanie dychovej tiesne, zbavenie sa únavy a úzkostných stavov.
Podpornou liečbou zostávajú naďalej inhalácie,oxygenoterapia, teploliečba,

elektroliečba, masáže a vodné procedúry.

Cena zahŕňa :
- 5 x samostatné ubytovanie
- 5 x plná penzia
- Vstupná a výstupná lekárska prehliadka – vyšetrenie špecialistom
- Základné funkčné vyšetrenie - spirometria
- Vstupné a výstupné funkčné merania - 6 MWT, SpO2
- 3 procedúry denne (spolu 15 procedúr)
- Balenie špeciálnych liečiv vyvinutých v spolupráci s našimi odborníkmi
- Wifi
- Parkovanie zdarma
- Vstupné testovanie Ag testom
- 1 x za pobyt večerný vstup do wellnes na 2 hodiny

629 €os. / pobytBONUS:
1x za pobyt večerný wellness (2 hod.)
Po uvoľnení opatrení 10 % zľava
do Tricklandie a Poliankova
Doplatok: Miestna daň, hradí sa
na mieste (1,50 €/deň)
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