Додаток
до постанови президії
ради обласної організації
від 14.03.2018 № П-19-02
Перелік оздоровчих закладів для санаторно-курортного лікування та відпочинку
членів профспілки та їхніх дітей на 2018 рік

Спеціалізований офтальмологічний санаторій «Барвінок»,
хут. Манюки Зборівського району Тернопільської області
Спеціалізація санаторію: діагностика, лікування та реабілітація
пацієнтів із хворобами очей; комплекс процедур для лікування органів
дихання, опорно-рухової та периферичної нервової системи.

4.

5.

6.

Спеціалізація санаторію: захворювання печінки, жовчовивідних шляхів,
підшлункової залози, кишківника, шлунку та цукрового діабету; супутні
захворювання: порушення системи опорно-рухового апарату;
захворювання сечостатевої системи; гінекологічні захворювання;
захворювання серцево-судинної системи, периферичної нервової
системи; хронічні захворювання бронхо-легеневої системи.
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг», м.
Хмільник Вінницької області
Спеціалізація санаторію: захворювання опорно-рухового – апарату,
нервової системи, обміну речовин та ендокринної системи, органів
дихання, гінекології та урології, шкіри та ротової порожнини; серцевосудинні захворювання.
Відділення відновлювального лікування та реабілітації №2
медичного реабілітаційного центру МВС України «Південний Буг»,
смт. Сатанів (Хмельницька область).
Спеціалізація: захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;
захворювання нирок і сечовивідних шляхів; захворювання шлунку та
підшлункової залози; захворювання обміну речовин.
Санаторій «Медобори», с. Конопківка Теребовлянського району
Тернопільської області
Спеціалізація: захворювання опорно-рухового апарату, периферичної
та центральної нервової системи; хвороби кісток, м’язів, сухожиль;
захворювання кишково-шлункового тракту, печінки; хвороби серцевосудинної системи; гінекологічні захворювання запального характеру;
захворювання шкіри; хвороби ендокринної системи.

дорослі

ДП «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» ЗАТ
«Укрпрофоздоровниця», санаторій «Черемош», м. Моршин Львівської
області

дорослі

3.

дорослі

2.

діти та дорослі

Спеціалізація санаторію: захворювання опорно-рухового апарату;
серцево-судинної системи; органів дихання; нервової системи; системи
травлення; захворювання шкіри; органів зору; ендокринної системи;
нефрологічні (урологічні) захворювання; захворювання репродуктивної
системи; медико-психологічна реабілітація учасників АТО.

дорослі

ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», м.
Немирів Вінницької області

дорослі
дорослі з дітьми

1.

Спеціалізація: захворювання серцево-судинної системи; захворювання
нервової системи (дитячий церебральний параліч, залишкові явища
ч.м. травм, інсультів, судинні захворювання мозку, радикуліти, неврити,
астено-невротичні розлади); захворювання кістково-суглобної системи;
гінекологічні захворювання; дерматологічні захворювання.

Спеціалізація: захворювання шлунку, печінки, жовчовивідних шляхів,
підшлункової залози, кишківника; захворювання нирок і сечовивідних
шляхів.

10.

ДП Клінічний санаторій «Карпати», с. Карпати Мукачівського району
Закарпатської області.
Спеціалізація: хронічні захворювання системи органів кровообігу;
центральної нервової системи; реабілітаційне лікування хворих після
перенесеного гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії,
оперативних втручань на серці та гострих порушень серцевого ритму;
реабілітаційне лікування хворих з наслідками перенесених гострих
порушень мозкового кровообігу; реабілітаційне лікування вагітних з
порушеннями перебігу вагітності, з акушерською та
екстрагенітальною патологією;лікування хворих із супутніми
хронічними захворюваннями органів травлення, периферичної нервової
системи, кістково - м'язевої системи (опору та руху), обміну речовин,
ендокринної системи та органів сечовиділення.
Санаторій «Червона калина», с. Жобрин Рівненської області.
Спеціалізація: захворювання серцево-судинної, нервової, дихальної
систем, органів руху та опори, шлунково-кишкового тракту.

11.

Пансіонат «Пролісок» Львівської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки , м.Трускавець.
Пропонує: комфортне проживання, з-ьох разове харчування,
консультацію лікаря, сенглентно-кисневу пінку, послуги з масажу,
процедури у фізіотерапевтичному кабінеті. Мінеральну воду хворі
можуть вживати самостійно у трускавецьких санаторіях, які
знаходяться поруч.

12.

13.

дорослі

9.

дорослі

Маків

дорослі

с.

дорослі

Обласний міжгосподарський санаторій «Україна»,
Дунаєвецького району Хмельницької області.

Дитячий оздоровчий табір «Червоні вітрила», м. Скадовськ
Херсонської області. Центр знаходиться у першій береговій лінії
мілководної Джарилгацької затоки.
Надає послуги літнього оздоровчого відпочинку дітей віком від 6 до 16
років.
Можливий відпочинок дорослих з дітьми (для цього на території
знаходиться окремий корпус підвищеного рівня комфорту для сімейного
відпочинку.
Дитячий оздоровчий центр «Юний судноремонтник», м.Одеса

діти, діти з
батьками з
дітьми

8.

дорослі з дітьми

Санаторій «Любінь Великий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»
смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області

діти

7.

Послуги з організації дитячого відпочинку під час весняних та літніх
канікул, проживання, харчування ресторанного типу. Кожного заїзду
пропонуються тематичні групи: «Шахова країна», «Країна танців»,
«Спортивна країна», «Мовна країна» (англійська, французька мови)
16.

База ТНЕУ «Свалява», м. Свалява Закарпатської області.
Проживання та умови для проведення корпоративного відпочинку.

діти

15.

Дитячий оздоровчий табір Волинської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки «Супутник», с.Світязь Шацького району
Волинської області.
Проживання, харчування, дитячий відпочинок під час літніх канікул,
власний піщаний пляж на озері Світязь, пляж відгороджений від
сторонніх відпочивальників, табір знаходиться на березі озера та у
сосновому лісі.
Дитячий позаміський заклад оздоровлення і відпочинку «ПущаВодиця», м. Київ, вул. Юнкерова, 76

дорослі

14.

діти

Проживання, харчування, дитячий відпочинок під час літніх канікул,
екскурсії, походи на море.

