NA PRÁZDNINY ZA ZDRAVÍM
VOLAREZA NABÍZÍ PRO DĚTSKÉ POJIŠTĚNCE VoZP

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník
pořádá již několik let prázdninové léčebné pobyty pro dětské pojištěnce
VoZP ve věku od 6 do 12 let, zaměřené na léčbu a prevenci dechových
a kožních onemocnění. Úspěšná léčba,
vycházející z přírodních zdrojů a specifického mikroklimatu Lázní Jeseník,
výrazně posílí imunitní systém i odolnost vašeho dítěte!

Hotely • Lázně • Wellness

Lékařský návrh na komplexní léčbu vyplní praktický lékař pro děti.
Léčené indikace: XXV/1-7 Netuberkulózní onemocnění
dýchacího ústrojí
	
XXX/2 Nemoci kožní – všechny druhy
ekzému kromě hnisavých
Léčebný program zahrnuje širokou škálu procedur a je nastaven lékařem individuálně při vstupní prohlídce na základě
zdravotního stavu dítěte a stanovené diagnózy.
Ubytování je zajištěno ve 3 – 4 lůžkových pokojích v penzionu
Silesie, stravování je poskytováno formou servírované stravy 6x
denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina,
večeře, 2. večeře). Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.
V průběhu pobytu se o děti 24 hodin denně stará vyškolený zdravotnický personál a kvalifikované vychovatelky.

Zpestřením pobytu jsou animační programy a množství
volnočasových aktivit (hry, soutěže, karnevaly, diskotéky,
výlety). Nedílnou součástí pobytu jsou také sportovní aktivity na čerstvém vzduchu, děti využívají širokou nabídku
sportovišť v areálu léčebny (venkovní i krytý bazén, tělocvična, hřiště pro míčové hry, aerobní centrum, stolní tenis)
i v blízkém okolí (dětské hřiště, lanový park, travnaté hřiště
pro míčové hry a další). Navštěvují také balneopark v areálu
Priessnitzových léčebných lázní.
Léčba i pobyt jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

I. turnus 4. 7. – 25. 7. 2016
II. turnus 25. 7. – 15. 8. 2016

Pro podrobnější informace o léčebných pobytech dětí nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem:
VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA JESENÍK
Myslbekova 271, 790 03 Jeseník, kontaktní osoba: Robert Rychlý – přijímací kancelář
tel.: 973 414 105 (111), fax: 973 414 102, e-mail: rezervace@je.vlrz.cz, web: www.jesenik.volareza.cz

