
• 1. Páciensei közül milyen %-ban vannak a sztrókosok? Nagyon kevés. 1% alatt 

• 2. Milyen területeken tud a módszer a sztrókosokon segíteni? Minden területen. A 

• kötőszöveteken keresztül ingerli az agy elhalt területeinek szomszédságát, hogy átvegye az 

• elhalt területek funkcióit. 

• 3. Mennyi kezelésre van szükség az eredmények megjelenéséig (minimum, óraszám, hét, 

hónap)? Ezt nehéz megmondani, átlag 10 kezelés kell, hogy nagyobb javulást lássunk, de már 

1-3 kezelés is hozhat valami változást. (1 órás kezelés, kb. hetente) 

• 4. Milyen sűrűn kell kezelésre járni? Eleinte hetente, majd lehet ritkítani is. 

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

sorozatról van szó, akkor hány alkalom egy sorozat?) 1 óra 

• 6. Van-e szükség ismétlésre, milyen időközönként? általában igen 

• 7. Mennyibe kerül egy kezelés? 15. 000 Ft  

• 8. Otthon kell-e tenni valamit kezelések között?  Általában nem, illetve a gyógytorna 

folytatását javasoljuk. 

• 9. Szükséges-e a kezelésen résztvevőnek 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 kezelés? Nagyon ritkán előfordulhat, de csak a rendkívül érzékenyeknél. 

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

fáradtság, stb?) Szinte csak az első kezelés után, bár elvétve a többedik után is, fáradtság, 

• szédülés, izomláz-szerű érzés. 

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

kombinálható, akkor mit szokott ajánlani? Nem kizárólagos. Gyógytorna ill. más rehabilitációs 

kezelések mindenképp jót tesznek. Emellett én a manuálterápia ajánlható. 

• • 13. Milyen az országos lefedettség? 

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

• 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? 

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

 



 


