ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
7 / 10 днів
Неврологія у структурі медицини посідала і посідає одне із провідних місць, адже нервова
система відповідає за основну більшість людських хвороб і водночас за процес одужання.
Патологія нервової системи відрізняється тривалим перебігом, порушенням функцій
роботи різних систем та органів, втратою чутливості, важкою ремісією та довгим
відновлювальним періодом.
Фахівці Оздоровчого Центру «Ірис» розробили спеціальну програму реабілітації, мета
якої – відновлення втрачених функцій нервової системи, зменшення вираження симптомів, які
виникають внаслідок порушення її роботи. Процес лікування та оздоровлення включає в себе
комплекс заходів з урахуванням індивідуальних потреб, показів, протипоказів та побажань
гостей.
Основний напрям оздоровлення спрямований на наступні патології нервової системи:
Вегето-судинна дистонія, синдром хронічної втоми
Розлади сну, головні болі, мігрені
Діабетичні нейропатії, ангіопатії нижніх кінцівок
Полінейропатії, плексопатії, мононевропатії
Радикуліт
Стресове нетримання сечі
Люмбоішалгія з м’язево-тонічними, вегетативно-судинними чи нейродистрофічними
проявами
 Невралгії
 Шум у вухах
 Облітеруючий ендартеріїт









ПРОТИПОКАЗИ для даної програми:
-

наявність пухлин головного мозку;
параліч, хвороба Паркінсона у важкій формі, розсіяний склероз;
наявність психічного розладу або епілептичних припадків, викликаних наслідками
важких черепно-мозкових травм;
епілепсія;
ускладнені форми неврозів

В програму входять:
 Супровід лікарів протягом програми
 Діагностика ЕКГ та УЗД, цукор крові.
 Фізіотерапевтичні процедури на сучасному обладнанні за призначенням лікаря
 Бальнеотерапія (мінеральні, озонові та вуглекислі ванни)
 Різні види масажів у залежності від зон та часу діагностування захворювання
 Щоденний масаж голови, для покращення проходження нервових сигналів, іннервацію
тіла, внутрішніх органів. Також покращує психоемоційний стан, полегшує больові
неврологічні синдроми
 Комплексні процедури для нижніх кінцівок та стоп, які покращують кровоток та
лімфоток
 Кисневий коктейль для покращення кровообігу та зміцнення імунітету, фіто-чаї
власного виробництва
 Щоранку, ранкова гімнастика або акваеробіка з інструктором
 Заняття ЛФК індивідуально з реабілітологом згідно рекомендацій лікаря
 Відвідування тренажерного залу
 Відвідування аква-зони з 08:10 – 20:00 з критим прісним басейном та сухою фінською
сауною
 Відвідування SPA-комплексу з 12:00 – 20:00 з термальним басейном, відкритим
прісним басейном, сухою фінською сауною та римською вологою парною
 Трьох разове харчування приготоване нашим шеф-кухарем на артезіанській воді
«Деренівська Купіль»
Перелік наявних фізіотерапевтичних процедур рекомендованих до програми:







Електрофорез з лікарськими засобами (за призначенням лікаря)
Магнітотерапія – відновлення функцій органів на клітинному рівні
Ультрафонофорез з використанням медикаментів
Діодинамотерапія – при больових станах
Ампліпульстерапія – при запаленнях та набряках
Високотонова терапія – для покращення трофіки.

Види процедур можуть змінюватись за призначенням лікаря або індивідуальної
непереносимості
Процедури виконуються на сучасних апаратах Європейської якості: Green Press 12,
Словенія; Soleo SonoStim, Німеччина; Dimar 2000, Чехія.
Вартість програми на 10 днів (86 процедур) = 29 500 грн*
Вартість програми на 7 днів (63 процедури) = 21 500 грн*
*за додаткову плату проживання в Апартамент-готелі або в готелі «Ірис».
Медичні послуги надаються Медичним центром «Ірис» відповідно до отриманої ліцензії
МОЗ України від 21.02.2019р

