
Wczesna Rehabilitacja Kardiologiczna Pełnopłatna 
w Szpitalu Uzdrowiskowym ENERGETYK  

  

Jesteśmy specjalistycznym, uznanym i wieloprofilowym   

zakładem medycznym o długoletniej tradycji uzdrowiskowej.   

Blisko 50 lat pracy pozwoliło nam na zdobycie wiedzy  

i doświadczenia, które z powodzeniem wykorzystujemy dla  
zapewnienia optymalnych warunków leczenia oraz rehabilitacji  
dla każdego z  naszych Pacjentów. W oparciu o potencjał  

kadrowy oraz diagnostyczny naszej Poradni Kardiologicznej oraz 

Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital  

Uzdrowiskowy przygotował specjalistyczny Turnus Wczesnej  

Rehabilitacji Kardiologicznej. Podstawowym celem, jaki sobie  

założyliśmy,  jest profesjonalna opieka nad pacjentem 

(rehabilitacja i diagnostyka) z chorobą niedokrwienną serca   

(dusznica bolesna, zawał serca) leczonych angioplastyką 

wieńcową oraz  po zabiegach  kardiologicznych (bypassy,  

operacje zastawek).     
 

Nasza oferta zawiera  :   
• całodobowe zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych na  Oddziale Wczesnej Rehabilitacji 

Kardiologicznej (w pokojach znajduje się radio, TV , 

czajnik, toaleta oraz system  przyzywowy),   

• wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie według 

zaleconej diety,   

• możliwość konsultacji z dietetykiem w celu zmiany  

nawyków żywieniowych  

• specjalistyczna konsultacja kardiologiczna wraz z 

ordynacją  zabiegów, przed badaniem lekarskim każdy 

pacjent ma wykonywane badanie EKG    

• całodobowa opieka lekarsko -pielęgniarska wraz z 

codzienną wizytą lekarską   

• do 3 zabiegów dziennie** (bez niedziel i świąt),  
 

  

W  przypadku dolegliwości ze strony innych  

narządów (po uwzględnieniu przeciwwskazań)  

możliwość zlecenia: 

• zabiegów fizykoterapeutycznych 

• zabiegów balneologicznych  

• zabiegów hydroterapeutycznych 

 

Po leczeniu pacjent może zaobserwować:  
• obniżenie ciśnienia tętniczego  

• zmniejszenie stężenia we krwi cholesterolu, 

cukru  

• znaczną poprawę wydolności fizycznej  

• obniżenie masy ciała  
  
 

Istnieje możliwość wykonania  

nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej 

z poniżej wybranych - cena każdego 

badania 100,00 zł:  

• Badanie USG-Echo serca z opisem  

• Monitorowanie całodobowe rytmu 

serca met. Holtera z opisem  

• Monitorowanie całodobowe  
ciśnienia tętniczego met. Holtera z 
opisem   



 

CENNIK  
Pobyt w sezonie: od 01.04 do 31.10 - Pobyt poza sezonem: od 01.01 do 31.03 oraz od 01.11 do 31.12 

  

Pobyt                          Standard pokoju 
Poza sezonem                          
Cena za osobę 

W sezonie                               
Cena za osobę 

2 tygodnie* 

Pokój 2 os. Standard  
 

2 470 zł  2 730 zł  

 
Pokój 3 os. Standard  
 

2 340 zł  2 600 zł  

3 tygodnie 
Pokój 2 os. Standard  3 800 zł  4 200 zł  

Pokój 3 os. Standard  3 600 zł  4 000 zł  

                       
 

Zabiegi zlecane są indywidualnie w zależności od stanu zdrowia pacjenta, w pierwszej 

kolejności ukierunkowane na poprawę stanu układu krążenia np.  

• Zakwaterowanie od godz: 10:00 do 12:00, wymeldowanie do godz: 09:00   

• Cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, którą określa uchwała Rady Miasta  

*Ze względów rehabilitacyjno-medycznych długość pobytu nie może być krótsza niż 2 tygodnie. 

    **Pierwszy i ostatni dzień pobytu są dniami bez zabiegów  

        

 

 

• Oferta nie łączy się z ofertami promocyjnymi. 
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.22 

 

Kontakt:  

52 353 57 06  
88-100 Inowrocław  Wilkońskiego 2 

piotr.marketing@san-energetyk.com.pl 
www.san-energetyk.com.pl  

 

    

Wczesna Rehabilitacja Kardiologiczna Pełnopłatna 
  

  w Szpitalu Uzdrowiskowym   ENERGETYK   

  

  
Gimnastyka kardiologiczna  w formie nadzorowanych    

treningów    interwałowych na specjalistycznym zestawach    

do treningu interwałowego lub   specjalistyczna   gimnastyka  
kardiologiczna na sali ćwiczeń.   

  

Szpital   
Uzdrowiskowy   
Energetyk                              


