MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház Gyakorló Kórház
MH EK Hévízi Rehabilitációs Intézet, 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 7/a.
Telefon: 06 83 542-310
Sales: 06 83 542-317
E-mail: bmheviz@t-online.hu

Újdonság az intézetben!
Tavaszi megújító kúra
Érvényes: 2020.02.01-jétől 2020.04.05-ig
ÁRAINK FORINTBAN ÉRTENDŐK

14 éjszaka/fő
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő részére)

-

210.000.35.000.-

Kúracsomagban szereplő szolgáltatások:
Első orvosi és kontroll vizsgálat
Diétás tanácsadás
Napi 5x-i étkezés – kalóriaszegény diéta biztosítása
Csoportos gyógytorna naponta
Masszázs, víz alatti masszázs
Hidroterápiás kezelések
Corposano kezelés
BEMER kezelés
Infraszauna
Szolárium
Korlátlan uszoda és fitnessz-terem használat
Fürdőköntös
21 éjszaka/fő
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő részére)
Kúracsomagban szereplő szolgáltatások:
Első orvosi és kontroll vizsgálat
Diétás tanácsadás
Napi 5x-i étkezés – kalóriaszegény diéta biztosítása
Csoportos gyógytorna naponta
Masszázs, víz alatti masszázs
Hidroterápiás kezelések
Corposano kezelés
BEMER kezelés
Infraszauna
Szolárium
1 db 2 kétórás belépő a Hévízi Tófürdőre
Korlátlan uszoda és fitnessz-terem használat
Fürdőköntös

MH EK Hévízi Rehabilitációs Intézet, 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 7/a.

315.000.52.500.-

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház Gyakorló Kórház
Telefon: 06 83 542-310
Sales: 06 83 542-317
E-mail: bmheviz@t-online.hu

További szolgáltatásaink:
-

Fodrász, kozmetika, manikűr, pedikür, reflexológia, sókabin,
Büfé: a házban alkoholmentes, a kávézóban alkoholtartalmú italokkal is,
Zárt pakoló, kirándulás szervezés
Kerékpárkölcsönzés, Nordic Walking túrabotok bérlése
Gépkocsi-bérlési lehetőség, taxirendelés, transzfer
WIFI-Internet
Ventillátor-kölcsönzés

A hévízi fürdőkúra és az itt alkalmazott kezelések a következő esetben javasoltak:
-

Reumás mozgásszervi betegségek minden degeneratív formája:
(arthrosis, spondylosis, spondylarthrosis, discopathia)
Gyulladásos ízületi és gerincbetegségek (arthritis, polyarthritis, PCP, spondylarthritis, Bechterew-kór)
Kötőszöveti reuma (izom, inszalagok megbetegedései)
Másodlagos ízületi betegségek (köszvény)
Bőrbetegségekhez társuló ízületi gyulladások (psoriasishoz társuló ízületi és gerincváltozás)
törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot
Krónikus perifériás idegrendszert érintő bántalmak
(ischialgia, polyneuropathia, paresis)
Izületi műtétek elő-, és utókezelések, porckorongműtét.
Krónikus nőgyógyászati betegségek

A Hévízi fürdőkúra nem javasolt a következő esetekben:
-

Rosszindulatú daganatok
Keringési zavart okozó szívbetegségek,
Érrendszeri betegségek,magas vérnyomás,
Súlyos érelmeszesedés,
Infarktus utáni súlyos visszérbántalmak
Minden akut gyulladásos megbetegedés (visszérgyulladás, izületi gyulladás)
Minden akut és krónikus fertőző begegség (tbc, hepatis stb.)
Fehérvérűség, (leukémia, anemia, heamophilia)
Tüdőasztma
Aktív fekélyek, veseelégtelenség, vesekő
Hirtelen fellépő ájulási rohamok (epilepszia, Adams-Stokes szindróma)
Krónikus alkoholizmus, súlyos májzsugor
Nedvező ekzéma, kiterjedt sebek,
Pajzsmirigy-túlműködés szervi panaszokkal kísérve,
Nem kompenzált cukorbetegség, vészes sőlycsökkenés ill.növekedés,
Terápiás röntgenkezelés utáni első hat hét,
Terhesség.

