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SVEIKATINIMO PASLAUGOS –

gamtos ištekliais

Sanatorija „Versmė“ permainų ir atsinaujinimo laikotarpiu
išlaiko tai, kas svarbiausia – tradicinį sanatorinį gydymą

„Versmės“ administracijos
tikslas – būti įvertintiems kaip
moderni ir jauki sanatorija.

L

ietuvai stiprinant pozicijas sveikatos
turizmo srityje, trūkstamų paslaugų
poreikį vis labiau siekia užpildyti atnaujinamos sanatorijos. Vienu sveikatos ieškančių turistų traukos centrų pamažu tampa
Birštone veikianti sanatorija „Versmė“.
Džiaugdamasi vienu neseniai renovuotu
sanatorijos korpusu, sveikatinimo įmonės
direktorė Rasa Noreikienė pabrėžė, kad jų
tikslas – ne tik fiziškai atsinaujinti: „Mes siekiame atsinaujinti iš esmės. Pristatėme naują
misiją ir viziją, kryptingai dirbame siekdami
jas įgyvendinti. Mūsų tikslas – būti pripažinta, modernia ir jaukia sanatorija, teikiančia
profesionalias sveikatinimo paslaugas natūraliais gydomaisiais gamtos ištekliais.“
PATOGU TURINTIEMS
JUDĖJIMO NEGALIĄ

Atsinaujinanti „Versmė“ didžiuojasi ir išlaikytomis ilgametėmis sanatorinio gydymo
tradicijomis – konkurencingi įkainiai ir judėjimo sunkumų turintiems žmonėms pritaikyta
infrastruktūra – tik keli veiksniai, dėl kurių
klientai grįžta į šią įstaigą metai po metų. „Po
kapitalinio remonto didysis korpusas atitinka visus šio laiko reikalavimus ir neįgaliųjų
poreikius. Turime viską, kad žmonės galėtų

ne tik reabilituotis, bet ir jaustis oriai“, – sakė
sanatorijos direktorė.
Viena pagrindinių „Versmės“ veiklos krypčių – reabilitacija po judėjimo ir atramos aparato ligų, sąnarių endoprotezavimo ar įvairių traumų. Taip pat čia rūpinamasi žmonėmis, kurie
siekia atgauti sveikatą po virškinamojo trakto ir
neurologinių, endokrininės sistemos ligų.
Pasak R. Noreikienės, „Versmė“ – tinkama
vieta ir siekiantiems pagerinti savo sveikatą,
ir ieškantiems ramybės. Sveikatinimo įmonės
direktorė neabejoja – kokybiška reabilitacija,
paremta darbuotojų profesionalumu, paslaugumu, nuoširdumu ir dėmesiu, yra priežastys,
dėl kurių kartą „Versmėje“ apsilankę klientai
čia mielai sugrįžta.
Sanatorijos klientais tampa ne tik vyresnio
amžiaus žmonės, bet ir šeimos, norinčios
ištrūkti savaitgaliui ir pasilepinti natūraliomis
procedūromis. Pavyzdžiui, „Šreko kambarys“ –
išskirtinis, tik šioje sanatorijoje teikiamas, ypač
odą atgaivinantis purvo vonių seansas.
Atvykus į sanatoriją visų pirma laukia susitikimas su gydytoju – išklausius poreikius ir išanalizavus anamnezę, individualiai parenkamas
labiausiai tinkamas procedūrų kompleksas,
siekiant užtikrinti, kad sveikatinimas atitiks ne
tik rekomendacijas, bet ir atvykusiųjų lūkesčius.
„Žmonės labai greitai pajunta sugrįžtančią
sveikatą, slūgstančią įtampą – būtent tokia ir
turi būti profesionali ir kokybiška reabilitacija“, – įsitikinusi „Versmės“ direktorė.
UŽBĖGTI PROBLEMOMS UŽ AKIŲ

R. Noreikienė: „Turime viską, kad žmonės galėtų
ne tik reabilituotis, bet ir jaustis oriai.“

B. Sruogos g. 9, Birštonas
www.versme.com

„Versmė“ siekia tapti visų savo sveikata besirūpinančių žmonių traukos centru. „Mes laukiame žmonių, kuriems išties rūpi jų sveikata.
Tų, kuriems galbūt nėra blogai šiandien, bet
norinčių pagerinti savo savijautą“, – sanatorijos filosofiją dėstė „Versmės“ direktorė.
Siekdama prisidėti prie regionų gaivinimo
sanatorija bando į Birštoną pritraukti jaunų
medicinos specialistų. Darbuotojų motyvavimo sistema nuolat tobulinama, o į sanatorijos
pamatinių vertybių sąrašą kolektyvo sprendimu įtrauktas bendruomeniškumas rodo,
kad sanatorijos darbuotojus motyvuoja ne tik
atlyginimas, bet ir aktyvios socialinės veiklos
galimybės. Sanatorija „Versmė“ nuolat prisideda prie Birštono bendruomenės renginių ir
juose dalyvauja, nepraleidžia nei sveikatinimo
ar mankštų, nei vaikų globos namų šventės –
„Vasaros žaidynių“. „Mes esame bendruomenės dalis, todėl visuomet palaikome, skatiname
ir puoselėjame vietos tradicijas ir taip stipriname ryšį bei socialinį bendruomenės gyvenimą“, – pasakojo R. Noreikienė.
2 0 1 9 L I E PA

97

