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Протягом 25 років надає силу та здоров’я за&

лізничникам Донецької магістралі санаторій&

профілакторій «Сосновий», заснований 12 січня

1988 року в екологічно чистому районі Лугансь&

кої області з цілющим джерелом мінеральної

води. За ці роки у санаторії&профілакторії оздо&

ровлено близько 35 тис. залізничників та членів

їхніх сімей, ветеранів.

У санаторії особлива роль відводиться про&

філактиці, лікуванню та медичній реабілітації.

Основними напрямками є лікування захворю&

вань шлунково&кишкового тракту, опорно&ру&

хового апарату, нервової та серцево&судинної

систем, дихальних шляхів.

Спальні, лікувальні корпуси та їдальня з бю&

ветом з’єднані між собою в єдиний архітектур&

ний комплекс. У лікувальному корпусі розташо&

ваний зимовий сад і великий телевізор. Санато&

рій&профілакторій одночасно приймає на оздо&

ровлення 160 осіб (усі номери одно& та двомісні зі

зручностями, балконами та лоджіями). Співро&

бітники та медичний персонал санаторію ство&

рюють усі умови для приємного та повноцінно&

го відпочинку.

Відвідувачам пропонується широкий комп&

лекс оздоровчих процедур: водолікування, гря&

зелікування, озокерит, аерогеліотерапія, баль&

неотерапія, світлолікування, фототерапія, елек&

тротерапія, магнітотерапія, ультразвукова і ла&

зеротерапія, механотерапія, масаж, біостиму&

ляція м’язів, лікувальна гімнастика. У санаторії

працюють терапевти, голкорефлексотерапевт,

невропатолог, ендоскопіст, стоматолог. Усі лі&

карі мають вищу та першу категорії медичної

кваліфікації.

У 2007 році введено в експлуатацію бювет мі&

неральної води, створений за технологією

«Джерело&Люкс». У затишному фітобарі можна

насолодитися кисневими коктейлями, трав’я&

ними чаями та відварами.

Санаторій<профілакторій 

«Сосновий» 

Адреса:

Луганська область,
Станично&Луганський район,
с. Макарове,
вул. Річна, 1
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У ванному відділенні відпускаються заспокій&

ливі йодо&бромні, хлоридонатрієві, а також

ванни з ефірними оліями, комплекс лікуваль&

них душів та гідромасаж. 

До комплексу водних процедур входять

контрастний і рапний басейни. Поруч з ванним

залом знаходиться відділення пелоїдотермоте&

рапії (грязелікування).

В санаторії&профілакторії проводиться теп&

лолікування із застосуванням озокериту та па&

рафіну, особливо корисне при захворюваннях

опорно&рухового апарату і хронічних запальних

процесах. Пропонуються також фізіотерапев&

тичні процедури, групові та індивідуальні інга&

ляції, професійний масаж.

У залі лікувальної фізкультури проводяться

групові заняття з інструктором, можна індивіду&

ально займатися вправами на сучасних трена&

жерах.

Однією з особливостей «Соснового» є кім&

ната штучного мікроклімату – соляна печера.

У цьому приміщенні умови наближені до ві&

домих Солотвинських природних соляних

печер. 

При створенні кімнати використана нату&

ральна морська сіль, яка має протизапальну,

імуномоделюючу, бронхолітичну, релаксацій&

ну дію. Галокамера використовується як кабі&

нет психологічного розвантаження та профі&

лактики захворювань в умовах шкідливого ви&

робництва.

Сучасна їдальня з чудовою обідньою залою

завжди пропонує смачне, збалансоване, різно&

манітне триразове, а в період літнього відпо&

чинку дітей – чотириразове харчування.

У вільний від лікувальних процедур час до

послуг відпочивальників бібліотека, відеофіль&

ми, спортивні ігри, дискотеки, концерти. 

Для бажаючих влаштовуються різноманітні

цікаві екскурсії.


