UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.
Świnoujście
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
WYSPY ZDROWIA I URODY!

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. jest uzdrowiskiem o
60-letniej tradycji leczniczej. Posiadamy 8 ośrodków
sanatoryjnych, które są stale modernizowane,
rozbudowywane i dostosowywane do potrzeb
naszych gości w tym dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie obiekty zlokalizowane są w
najatrakcyjniejszej dzielnicy Świnoujścia – Dzielnicy
Nadmorskiej.
W ramach NFZ prowadzone są turnusy sanatoryjne i
szpitalne, wczesna rehabilitacja kardiologiczna oraz
pełnopłatne pobyty: lecznicze z zabiegami,
urlopowe, weekendowe oraz okazjonalne.
„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. dysponuje
nowoczesną, dobrze wyposażoną bazą zabiegową
oferującą około 50 rodzajów zabiegów z
wykorzystaniem naturalnych surowców: borowiny i
solanki.
Specjalizujemy się w leczeniu chorób:
kardiologicznych, dermatologicznych,
pulmonologicznych, reumatologicznych,
laryngologicznych, cukrzycy i otyłości.
Dysponujemy kilkoma zakładami
przyrodoleczniczymi. Do największych z nich należy
Zakład Przyrodoleczniczy „Rusałka”, w którym
wykonuje się ok. 40 rodzajów zabiegów, w tym na
bazie własnych surowców leczniczych. Zakład
posiada również dział fizjoterapii ze
specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym oraz
gabinety do:
•krioterapii punktowej,
•elektrolecznictwa,
•światłolecznictwa,
•leczenia polem elektromagnetycznym,
•hydroterapii,
•balneoterapii,
•kąpiele solankowe lub kwasowęglowe, inhalacje
solankowe,
•masażu leczniczego,
•kinezyterapii.
O jakości i skuteczności wykonywanych zabiegów w
„Uzdrowisku Świnoujście” S.A. decyduje fachowy i
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wykwalifikowany personel medyczny jak również
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
Aktualnie „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. dysponuje
dwoma obiektami z basenem, sauną i jacuzzi:
Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Admirał
I – odrestaurowany w roku 2015 oraz Regionalny
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Henryk zbudowany
od podstaw i udostępniony dla gości od maja 2019
r. Nieustannie podwyższamy jakość świadczonych
usług aby sprostać wymaganiom najbardziej
oczekujących gości.
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