
• 1. Páciensei közül milyen %-ban vannak a sztrókosok? 0.5 

• 2. Milyen területeken tud a módszer a sztrókosokon segíteni? Életminőség javítása. Bizonyos 

készségek fejlesztése: figyelem, mozgás, beszéd. Kedélyállapot javítása. Személyes 

kompetencia megélése. 

• 3. Hány alkalomra van szükség az eredmények megjelenéséig (minimum, óraszám, hét, 

hónap)? Változó, attól függ, hogy a személy milyen fizikai és pszichés állapotban van. 

(Egészséges személyek általában 25-35 óra alatt sajátítják el a technikát).  

• 4. Milyen sűrűn kell órákra járni? Kezdetben minimum hetente 2x, később elég hetente 1x. 

• 5. Egy alkalom milyen időtartamra korlátozódik? (egy nap mennyi idő, illetve ha egy 

sorozatról van szó, akkor hány alkalom egy sorozat?) 35-45 perc/alkalom, a személy fizikai és 

pszichés állapotától függ az, hogy hány alkalom. 

• 6. Van-e szükség ismétlésre, milyen időközönként? Általában nincs szükség ismétlésre. 

• 7. Mennyibe kerül egy óra? magánóra: 8000 Ft/alkalom, kis csoportos foglalkozásra is van 

lehetőség: 2000 Ft/alkalom/fő.  

• 8. Otthon kell-e tenni valamit az órák között? Csak figyelni saját magára, hogy amit csinál, 

azt hogyan csinálja. 

• 9. Szükséges-e a kliensnek bármilyen  ( a kezelésen használt vagy otthoni  feladatvégzést  

szolgáló ) eszközt beszereznie?  Ez milyen költséget jelent körülbelül? Kap-e segítséget a 

beszerzésben (kezelésen megvehető, megrendelhető, kölcsönözhető). Nem. 

• 10. Fájdalmas-e a módszer? Nem. 

• 11. Óra után van-e valamilyen hatás, ami befolyásolja a nap hátralévő részét (szédülés, 

fáradtság, stb?). Nincs. 

• 12. Kizárólagosnak tekinti a terápiát vagy jól kombinálható más módszerekkel? Ha 

kombinálható, akkor mit szokott ajánlani? Jól kombinálható bármilyen módszerrel, 

pl.logopédus, pszichológus, gyógytornász. 

• 13. Milyen az országos lefedettség? (Esetleg lista, térkép elérhető-e?) Budapest, Szeged. 

• 14. Megközelítés mennyire akadálymentes? (parkolási lehetőség, szállítás, tömegközlekedés, 

épületen belüli mozgás,lift, rámpa) Természetesen ahol több helyszín van, ott nem feltétlenül 

kell mindnek megadni az adatait, az adatgyűjtést kontakt megadása esetén elvégezzük.  

• 15. Van-e várakozási idő a felmérésre, terápiára? Ha igen mennyi idő? Egy héten belül sor 

kerülhet rá. 

• 16. Egyéb hasznos gyakorlati információ, ami a sztrókosokat segítheti. A foglalkozásokra 

kényelmes ruhában érkezzenek (nők nadrágban). 
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Évente 1 

 2. Milyen területeken tud a módszer a sztrókosokon segíteni?  

Életminőség javítása. Bizonyos készségek fejlesztése: figyelem, mozgás, beszéd. 

Kedélyállapot javítása. Személyes kompetencia megélése. 

 3. Hány alkalomra van szükség az eredmények megjelenéséig  

Változó, attól függ, hogy a személy milyen fizikai és pszichés állapotban van. (Egészséges 

személyek általában 25-35 óra alatt sajátítják el a technikát).  

 4. Milyen sűrűn kell órákra járni?  

Kezdetben minimum hetente 2x, később elég hetente 1x. 

 5. Egy alkalom milyen időtartamra korlátozódik?  

35-45 perc/alkalom, a személy fizikai és pszichés állapotától függ az, hogy hány alkalom. 

 6. Van-e szükség ismétlésre, milyen időközönként?  

Általában nincs szükség ismétlésre. 

 7. Mennyibe kerül egy óra?  

magánóra: 8000 Ft/alkalom, kis csoportos foglalkozásra is van lehetőség: 2000 

Ft/alkalom/fő.  

 8. Otthon kell-e tenni valamit az órák között?  

Csak figyelni saját magára, hogy amit csinál, azt hogyan csinálja. 

 9. Szükséges-e a kliensnek bármilyen  ( a kezelésen használt vagy otthoni  

feladatvégzést  szolgáló ) eszközt beszereznie?   

Nem. 

 10. Fájdalmas-e a módszer?  

Nem. 

 11. Óra után van-e valamilyen hatás, ami befolyásolja a nap hátralévő részét? 

 Nincs. 



 12. Kizárólagosnak tekinti a terápiát vagy jól kombinálható más módszerekkel? Ha 

kombinálható, akkor mit szokott ajánlani?  

Jól kombinálható bármilyen módszerrel, pl.logopédus, pszichológus, gyógytornász. 

 13. Milyen az országos lefedettség?  

http://www.alexandertechnika.hu/gusztos-eva/  1137 Budapest, Szent István park 26. 

http://www.alexandertechnika.hu/heincz-orsolya/  1137 Budapest, Szent István park 26. 

http://www.alexandertechnika.hu/kepes-juli/  1026 Budapest  Fillér u. 32. 
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Egy héten belül sor kerülhet rá. 
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