Uzdrowisko Kopalnia Soli ,,Wieliczka"
Powietrze w Kopalni Soli „Wieliczka” wolne jest od bakterii, wirusów,
alergenów. Nasączone solą przynosi ulgę osobom cierpiącym na schorzenia
dróg oddechowych. Kuracjusze z całego świata chwalą sobie jednak
nie tylko dobroczynny mikroklimat, ale również ciszę i spokój właściwe
komorom znajdującym się na głębokości 135 m.
Leczenie w podziemnej Wieliczce łączy walory unikatowego mikroklimatu
oraz
aktywną
rehabilitację
układu
oddechowego.
O leczniczych
właściwościach solnych komór decyduje przede wszystkim: wyjątkowa
czystość bakteriologiczna, wysoką wilgotnością względną powietrza
w granicach 74 – 90% i dużą zawartością chlorku sodu wynoszącą
24 mg/m³ oraz takich pierwiastków jak magnez, mangan i wapń. Ponad
to, powietrze w kopalni nie zawiera zanieczyszczeń, w które obfituje
współczesne środowisko naturalne na powierzchni ziemi.
Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” bazując na unikatowym mikroklimacie
kopalni
wykorzystuje
innowacyjną
metodę
leczenia
czyli subterraneoterapię. Polega ona na poddawaniu chorych działaniu
zespołu bodźców natury fizycznej, chemicznej i biologicznej występujących
w przestrzeniach podziemnych. Mikroklimat oddziałuje na organizm
człowieka ogólnoustrojowo (działanie bodźcowe) oraz miejscowo
(w drogach oddechowych) poprzez izolację od alergenów oraz innych
czynników drażniących i szkodliwych.

W podziemnym Uzdrowisku leczone są głównie osoby cierpiące
na schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, takich jak: astma
oskrzelowa; przewlekła obturacyjna choroba płuc; przewlekłe, nawracające
choroby nosa, zatok, gardła i krtani; przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc;
schorzenia o podłożu alergicznym, (astma alergiczna, alergiczne choroby
skóry). Pobyty pod ziemią doskonale wpływają również na osoby żyjące na
co dzień w zanieczyszczonym środowisku oczyszczając i nawilżając drogi
oddechowe.
W podziemnym Uzdrowisku pacjenci mają do dyspozycji komory
na III poziomie kopalni – Jezioro Wessel, Stajnia Gór, Smok i Boczkowski
oraz gabinety specjalistyczne na powierzchni w budynku dawnego Młyna
Solnego. W roku 2011 wielickie sanatorium jako pierwsze w Polsce
otrzymało status podziemnego uzdrowiska.

Uzdrowisko proponuje m.in. kilkunastodniowe turnusy, a także różnego
rodzaju programy profilaktyczne i pobyty lecznicze. Pod ziemią można
odzyskać zdrowie (zarówno na mocy kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie),
można też zrelaksować się z dala od pośpiechu świata zewnętrznego.
Unikatowość wielickiego Uzdrowiska polega na prowadzeniu aktywnej
rehabilitacji pulmonologicznej w oparciu o najlepsze wzorce współczesnej
medycyny, z wykorzystaniem naturalnego mikroklimatu podziemnych
komór solnych, niemożliwego do odtworzenia na powierzchni ziemi.

