A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium gyönyörű természeti környezetben a
Mecsek északi oldalán található .
Címe: 7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4
Tel.:06-72/482-225; 482-358.
Weblapcím: www.sikondaiszanatorium.hu

A beutalóval és reuma szakorvosi vénnyel érkezők részére térítési díjaink:
I.kategória „hagyományos”
Aktív bányász, bányásznyugdíjas és közvetlen hozzátartozója: 1500.- Ft/nap/fő.
Egyéb nyugdíjas bármely foglakozásból: 1700.- Ft/ nap/fő.
Egyéb aktív korú dolgozó: 2000.- Ft/ nap/fő.
II.Kategória „emelt szintű”/szobánként TV,telefon,fürdőszoba, WC,/
Aktív bányász, bányásznyugdíjas és közvetlen hozzátartozója: 1800.- Ft/nap/fő.
Egyéb nyugdíjas bármely foglakozásból: 2000.- Ft/ nap/fő.
Egyéb aktív korú dolgozó: 2300.- Ft/ nap/fő.
III.kategória „emelt szint+” / Tv,telefon,hűtőszekrény, mikrósütő,
fürdőszoba,WC/,
Aktív bányász, bányásznyugdíjas és közvetlen hozzátartozója: 2000.- Ft/nap/fő.
Egyéb nyugdíjas bármely foglakozásból: 2400.- Ft/ nap/fő.
Egyéb aktív korú dolgozó: 2700.- Ft/ nap/fő.
Beutalás rendje:
A szanatóriumi kezeléshez háziorvosi beutaló szükséges, amit a szanatórium címére
kell elküldeni.
Előjegyzés után a beutalóval és a felvételi időponttal a területi Reumatológiai
szakrendelésen kell jelentkezni, szakorvosi vény felírása céljából /kódok:
03,04,05,06,07,08/ kérjük, hogy a vényen szereplő dátum 28 napnál ne legyen
régebbi, mint ahogy az intézményünkbe érkeznének.
A felvételi időpont visszaigazolásánál tájékoztatót küldünk a betegnek a felvétel
módjáról, a kezelési lehetőségekről, valamint a választható hotelszolgáltatásokról.
Ön kiválasztja az időpont, meddig óhajtja a szanatóriumot igénybe venni (javasolt a
három
hét).
Igényeit a szanatórium írásban igazolja vissza.
Fontos tudnivaló, ha fenti kódszámú kezelések közül 4x15 kezelést ír fel az
orvos és azt igénybe is veszi, térítési díjából 4500.- Ft kedvezményt adunk.
Ehhez minimum 19 napot kell intézetünkben tartózkodni!

Azok a kedves vendégek, akiknek egy naptári évben kétszer szükséges
igénybe venni rehabilitációs szolgáltatásunkat, a második alkalommal a
fizetendő térítési díjból 5 % kedvezményt kapnak.
Gyógy szolgáltatásainkat, kezelő lappal érkező betegek térítés mentesen
vehetik
igénybe.
A beutalóval érkező beutaltak a wellness szolgáltatásokból a só-klimaterápiás
szobát díjmentesen vehetik igénybe!
EKG
Elektrotherápia
Ultra Hang, Rövid Hullám, galván, négy rekeszes galván,
TENS, magnetoterápia, inger áram, elektroforézis.
Hydrotherápia
Medencefürdő, víz alatti aktív gyógytorna, víz alatti sugármasszázs /tangentor/,
szénsavas fürdő, súlyfürdő, kénes fürdő. Hőborogatások: paraffin pakolás, iszap
pakolás,/ hévízi gyógyiszap/ .
Gyógyszeres borogatások: ritex pakolás, kén pakolás.
A hydrotherápia előnye, hogy nemcsak önállóan, hanem kiegészítő, segítő
kezelésekként is hatékony, a betegségek egyes stádiumaiban, elősegíti a
gyógyulást, javítja a hibás regulációkat.
Masszázs, orvosi masszázs
Gyógymasszázs: általános masszázs, félmasszázs, helyi célzott részleges
masszázs.
A mozgásszervi betegségek képezik a masszázs fő alkalmazási területét, de az
izmok betegségeinek gyógyításában is fontos tényező.
Gyógytorna
Aktív csoportos torna, passzív torna, egyéni torna.
A gyógytorna segít az izomerő fokozása, a végtagmozgás határainak
megnövelésében, az izmok koordinációjának megjavításában.
Beutaló nélkül érkező vendégeket is szívesen látunk.
Az így ide látogatók részére zárójelentést nem áll módunkban kiállítani.
A felsorolt szolgáltatásokat a vendégek saját felelősségükre vehetik igénybe!
Részükre az alábbi lehetőségeket biztosítjuk térítés ellenébe:
I.

kategória „ hagyományos”
3 300 Ft / nap/ fő

II.

kategória „ emelt szintű”

( szobánként TV, telefon, fürdőszoba és WC. )

3 600 Ft / nap/ fő
III.

kategória „ emelt szint plussz”

( 1-2-3 szobás összkomfortos lakások)

4 000 Ft / nap/ fő

Étkezés : 1000.- Ft/nap/fő
Wellness szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe!

Infrakabin

10 perc

Só-klímaterápiás szoba

Masszázs.

200.- Ft / 2 fő.

1 alkalom 50 perc 600.- Ft.
Bérlet: 10 alkalom 5000.- Ft.
1 alkalom 1050.- Ft.

Jól felszerelt tornateremben szobakerékpár, futópad :
5 perc 50.- Ft
A gyógyító, pulzáló mágnes /BEMER ágy/

BEMER mágneses kezelőágy térítési díja nem beutaltak részére

Program

kezelési idő

térítési díj

P-1

8 perc

200.-

P-2

12 perc

300.-

P-3

16 perc

400.-

P-4

20 perc

500.-

