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

A Pető Intézet felnőttekkel foglalkozó részlegén külön csoport áll rendelkezésére a sztrókon átesett 

pácienseknek, az ide járók 100 %-ban sztrókos betegek. 

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

A konduktív pedagógia komplexen kezeli a sztrókosok problémáit, így minden területen igyekszik 

segítséget nyújtani. 

o mozgás 

o lazulás 

o önkiszolgálás 

o beszéd 

• 3. Mennyi kezelésre van szükség az eredmények megjelenéséig  

Ez minden embernél különbözhet. Az első alkalommal is érezhet a páciens változást, de 2-3 hét alatt 

lehet beleszokni a csoportmunkába, akkortól lehet komolyabb fejlődést érezni. 

• 4. Milyen sűrűn kell kezelésre járni? 

A csoportos foglalkozásokra a felmérés során osztják be a pácienseket a konduktorok. Hetente 

egyszer vagy kétszer vannak a foglalkozások.. 

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

sorozatról van szó, akkor hány alkalom egy sorozat?)  

kb. 2 óra egy-egy foglalkozás 

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

Folyamatosan lehet a foglalkozásokra járni, amennyiben azt a páciens és a szakember közösen úgy 

dönt.  

• 7. Mennyibe kerül egy kezelés? 

Ingyenes 

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

Alkalmazni a tanultakat. 

• 9. Szükséges-e a kezelésen résztvevőnek bármilyen eszközt beszereznie?  Ez milyen költséget 

jelent körülbelül? Kap-e segítséget a beszerzésben 

Segédeszközökre, mint járókeretre vagy botra elehet szükség, esetleg járást könnyítő cipőre. A 

beszerzésben tanácsot adunk, illetve az intézetben megtalálható segédeszköz boltban megvehető 

vagy megrendelhető. 

• 10. Fájdalmas-e a kezelés? 



Nem. 

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

fáradtság, stb?) 

Fáradtság előfordulhat, de nem jellemző. 

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

kombinálható, akkor mit szokott ajánlani? 

Lehet egyedüli terápia, de mással kiegészítve is alkalmazható. 

• 13. Milyen az országos lefedettség?  

Magyarországon ebben a formában csak a Pető Intézetben érhető el. Azonban konduktorok 

elérhetőek egyes rehabilitációs osztályokon, más intézményekben illetve maszek. 

• 14. Megközelítés mennyire akadálymentes?  

Autóval és 155/156-os busszal elérhető (alacsonypadlós járatok). Az épület akadálymentes. 

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

Az első vizsgálatra való bejelentkezés után előfordulhat várakozás. A csoportba kerülésre is 

előfordulhat, hogy várni kell.  

 


