
RYMANÓW ZDRÓJ 

DZIECIĘCE  

UZDROWISKO 



CHOROBY PRZEWLEKŁE STANOWIĄ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, TAKŻE NA PODKARPACIU 

 
Ponad 20% populacji dzieci i młodzieży 

w wieku 5 – 19 lat cierpi na choroby 

przewlekłe.  

 

 

Alergie, astma, choroby  kręgosłupa, 

choroby serca i układu krążenia, 

choroby nerek i układu moczowego 

stają się skutkami szybkiego rozwoju 

cywilizacji.  

 

 

 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe zwiększa efektywność leczenia farmakologicznego, 

wpływa na poprawę  zdrowia nie tylko dzieci i młodzieży, ale całego naszego 

społeczeństwa. 
 



DZIECI MAJĄ PRAWO DO LECZENIA 

I REHABILITACJI W RYMANOWIE ZDROJU 

W sanatorium dziecko ma dostęp do: 

 zabiegów leczniczych  

 specjalistycznej diagnostyki  

 całodobowej opieki medycznej  

 

 

 

W sanatorium dziecko ma możliwość 
realizowania obowiązku szkolnego.  

 

Zapewniamy opiekę pedagogiczną. 

 



DZIECIĘCE LECZNICTWO UZDROWISKOWE  

ma cechy swoiste, odróżniające je od lecznictwa prowadzonego 

w innych zakładach zdrowotnych.  

Lecznictwo to, wykorzystuje naturalne metody lecznicze jakimi 

dysponuje Uzdrowisko Rymanów Zdrój.  

 

 



DO ZDROWIA PRZYWRACAJĄ ZABIEGI 

LECZNICZE: 

 
 kąpiele mineralne 

 kąpiele kwasowęglowe 

 zawijania borowinowe 

 inhalacje  

 fizykoterapia  

 gimnastyka lecznicza 

 masaż ręczny 

 światło i elektroterapia 

 



DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA RYMANOWA ZDROJU  

 
Prowadzona jest na bazie szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów  
i zakładów przyrodoleczniczych.  

 

Znajduje się tutaj bardzo dobrze wyposażone laboratorium analityczne, 
zakład rentgenodiagnostyki, nowoczesna pracownia do diagnostyki 
chorób układu krążenia i chorób układu oddechowego.  

 



Rodzice mają prawo żądać, aby  

dzieci, które często chorują np. na anginę, zapalenie 

ucha, oskrzeli, infekcje o podłożu alergicznym, 

zapalenie zatok, gardła, migdałków, są po urazach 

ortopedycznych leczyły się w uzdrowisku. 

  

Szczególnie dobre efekty rehabilitacji uzyskuje się 

wtedy, jeżeli dziecko zostanie skierowane do 

uzdrowiska bezpośrednio z oddziału szpitalnego.  

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z LECZENIA?  



SZKOŁA SANATORYJNA 

W uzdrowisku dziecięcym w Rymanowie Zdroju zorganizowana jest szkoła 
sanatoryjna. W jej skład wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum Ogólnokształcące 

 

 



Nauczyciele i wychowawcy dążą do tego, 

aby choroba przewlekła i jej następstwa 

nie były dla dziecka źródłem negatywnych  

i silnych emocji, aby choroba nie stanowiła 

czynnika utrudniającego normalne 

zaspokajanie potrzeb psychospołecznych, 

nie ograniczała aktywności dziecka.  

 



Po lekcjach dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach 

opiekuńczo – wychowawczych.  

    Zajęcia są organizowane  

                                         w ciągu całego roku                    

    kalendarzowego - również  

    w okresie ferii szkolnych,  

    wakacji i w dniach wolnych  

    od nauki.  

  

 



SKIEROWANIE DO SANATORIUM 

 Skierowanie wypełnia lekarz rodzinny.  
 

 W dwustronicowym formularzu skierowania jest rubryka, do 
której lekarz może wpisać proponowane miejsce leczenia - 
Rymanów Zdrój. 
 

 Skierowanie rodzice przesyłają do oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia do potwierdzenia. 

  

 Oczekiwanie na wyjazd trwa od kilku do kilkunastu tygodni.  

 

 Turnus trwa 27 dni.  

 



Uzdrowisko Rymanów  
jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, a jedynym 
na Podkarpaciu, gdzie dzieci mogą bezpłatnie 
korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego.  

 

W ramach pobytu dzieci mają zapewnione: 
wyżywienie, zakwaterowanie, całodobową opiekę 
medyczną, zabiegi lecznicze, kontynuację nauki  
w szkole sanatoryjnej oraz opiekę wychowawczą.     


