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

• 2. Milyen területeken tud a módszer a sztrókosokon segíteni? 

o életminőség javulása 

o támogatja a belső öngyógyító folyamatokat 

o kóros feszültségek oldása 

o elősegíti az izomrelaxációt 

o pozitív hatása van az idegrendszerrre, a szív- és érrendszerre 

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

hónap)? 

Már az első alkalom után közvetlenül tapasztalható nyugalom, ellazultság, stresszint-csökkenés. A 

terápia hatása nem ér véget a kezeléssel, további változások tapasztalhatók a napok múlásával. 

• 4. Milyen sűrűn kell kezelésre járni? 

Általánosan 3-7 kezelés szükséges, eleinte hetente 1X, majd negyedévente fenntartó kezelés 

Krónikus betegségnél hosszú távú terápia szükséges, amely ritkább, de rendszeres. 

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

sorozatról van szó, akkor hány alkalom egy sorozat?) 

Első alkalom 1,5 óra 

Utána 45-50 perc 

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

Negyedévente 1 kezelés 

• 7. Mennyibe kerül egy kezelés? 

16.000 Ft/alkalom 

48 órával a kezelés előtt lemondható díjmentesen, egyébként ki kell fizetni 

Készpénzben kell fizetni 

• 8. Otthon kell-e tenni valamit kezelések között? 

Tünetnaplót kell vezetni naponta: a legkisebb változásokat is le kell írni mind fizikális, mind mentális 

és lelki szinten. Az útmutatásnak megfelelően vagy számokkal és szöveggel vagy csak szöveggel kell 

értékeljen. Minta napló elérhető http://www.craniosacralis.hu/beteginfo/ 

 

• 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) 

http://www.craniosacralis.hu/beteginfo/


Nem 

• 10. Fájdalmas-e a kezelés? 

o NEM, nagyon gyengéd 

 

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

fáradtság, stb?) 

Lazultság, nyugalom. 

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

kombinálható, akkor mit szokott ajánlani? 

Alkalmazható egy önálló kezelési módszerként, de nem zárjuk ki más terápiákkal való együttes 

alkalmazás lehetőségét. Pozitívak tapasztalataink a homeopathia, energetikai gyógymódok, INPP, 

TSMT, Dévény-torna és konduktív pedagógiával együttes alkalmazásával. Sugárterápia és 

kemoterápia mellé is kifejezetten ajánljuk. 

• 13. Milyen az országos lefedettség? 

1111 Bp. Budafoki út 9-11 IV.6. 

20/9420074 

2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73  

20/9420074 

 

• 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 

Az időpontfoglalás után kiküldött Egészségügyi kérdőívet ki kell nyomtatni, részletesen, átgondolva 

kitölteni és minden oldalt alá kell írni. Zárójelentéseket is el kell vinni a terapeutának. 

Kezelés napján: sok folyadékot kell inni 

Pontos érkezés – néhány perccel az időpont előtt 

kényelmes, laza öltözet –vagy váltóruha 

WC használat a kezelés előtt 



Mindenről számoljon be, ami a kényelmét megzavarhatná (hőmérséklet, műtéti heg, 

fekvés)Kezelés közben is tegyen kényelme érdekében! Kérjen párnát, pokrócot vagy 

változtasson helyzetén.  

Kezelés alatt ha a terapeuta nem kezdeményezi a beszélgetést, akkor inkább koncentráljon 

önmagára beszéd helyett 

 


