Перелік путівок
№
п/п

1

Профіль лікування

Органи опори та руху

2
Системи кровообігу
3

Органи травлення

4

Обмін речовин

5
6

Статеві органи
Урологія

7

Дихання

8

Нервова система та хребет

Назва санаторію
та курорту
Славутич (Дн-ська обл.)
Сонячний (Дн-ська обл.)
Дніпровський (Дн-ська обл.)
Крим
ім.Горького (Одеса)
Хмільник
Слов’янський курорт (Донбас)
Бердянськ
Славутич (Дн-ська обл.)
Крим
Маяк (Євпаторія, для дитини в супроводі дорослого)
Новомосковський
Трускавець (для дитини в супроводі дорослого)
Новомосковський
Трускавець (для дитини в супроводі дорослого)
Лазурний (Приазовкурорт)
Дніпровський (Дн-ська обл.)
Трускавець (для дитини в супроводі дорослого)
Крим
Бердянськ (для дитини в супроводі дорослого)
Дніпровський (Дн-ська обл.)
Сонячний (Дн-ська обл.)
Авангард (Віннницька обл.)
ім.Пирогова (Одеса)
Бердянськ

Дата
заїзду
жовтень-грудень
жовтень-грудень
вересень, жовтень, листопад
листопад-грудень
вересень-грудень
вересень-грудень
листопад-грудень
листопад, грудень
листопад, грудень
жовтень-грудень
жовтень
листопад, грудень
жовтень-грудень
листопад, грудень
жовтень, грудень
жовтень
вересень, жовтень
грудень
жовтень-грудень
листопад, грудень
вересень, жовтень, листопад
жовтень-грудень
вересень-грудень
жовтень
жовтень, грудень

Путівка надається застрахованій особі за основним місцем роботи за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального
страхування на підставі особистої заяви та медичної довідки за формою № 070/о.

- ДП “Санаторій ”Дніпровський”(п.Романково, в 15 км від м. Дніпродзержинськ, санаторій розташований на березі
Дніпродзержинського водоймища в лісопарковій зоні). Медичні показання для лікування: органів опори та руху, нервової системи
та хребта, статевих органів. Застосовуються різноманітні процедури з бальнеотерапії та фізіотерапії, в тому числі: басейн, ванни,
лікувальні душі, підводне витягнення грудного та поперекового відділів хребта, грязелікування (грязі Слов’янського родовища),
чотири види лікування лазером та інше. Повна вартість путівки – 5250 грн., застрахована особа сплачує часткову вартість в
розмірі 30% в сумі 1575 грн. Терміни заїзду: вересень, жовтень, листопад 2012 року.
- ДП «Санаторій «Славутич» (розташований в 2,5 км від м. Верхньодніпровська, на березі Дніпра в парковій зоні). Медичні
показання для лікування: органів кровообігу, органів опори та руху. Застосовуються методи діагностики, різноманітні процедури з
бальнеотерапії та фізіотерапії, підводне витягування хребта, лікувальні грязі із Слов’янського родовища. Повна вартість путівки –
5250 грн. застрахована особа сплачує часткову вартість в розмірі 30 % в сумі 1575 грн. Терміни заїзду: вересень, жовтень,
листопад, грудень 2012 року.
- ДП “Санаторій ”Новомосковський” (розташований на курорті Орловщина в 12 км
від м. Новомосковськ у
сосновому лісі, на березі річки Самара) - лікування органів травлення, обміну речовин (цукровий діабет та патологія щитовидної
залози) із застосуванням хлоридно-натрієвої мінеральної води ”Новомосковської” з родовища, яка відпускається в сучасному
бюветі. Повна вартість путівки – 5187 грн., застрахована особа сплачує часткову вартість в розмірі 30% в сумі 1556,10 грн.
Терміни заїзду: листопад, грудень 2012 року.
- ТОВ “Санаторій “Сонячний” (с. Вербки, Павлоградський р-н, розташований в лісопарковій зоні на березі річки Самара).
Медичні показання для лікування: захворювання органів опори та руху, нервової системи та хребта. Застосовуються
бальнеотерапія (вуглекисневі ванни, кисневі ванни, ванни мінеральні, тощо), гідротерапія (душ Шарко, підводний душ масаж,
вібраційні ванни, підводне витягування хребта та кінцівок, грязьові аплікації з Сакського родовища тощо), лікувальний масаж,
електро-світлотерапія та інші види апаратної (штучної) фізіотерапії. Повна вартість путівки – 5313 грн., застрахована особа
сплачує часткову вартість в розмірі 30% в сумі 1593,90 грн. Теміни заїзду: жовтень, листопад, грудень 2012 року.
Крім того, повідомляємо, що відповідно до умов пункту 4.9 Порядку № 12 застрахована особа має право отримати дві путівки
до санаторію для спільного лікування з працюючим (у тому числі на іншому підприємстві) чоловіком (дружиною), які перебувають
в шлюбі, або дитиною віком від 4 до 18 років, а також з членом сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі на денному
відділенні.

