A Parádfürdői Állami Kórház tiszta klímájú, gyönyörű hegyi környezetben, Észak-Magyarországon látja el
feladatát. Magyarország egyik legismertebb rehabilitációs szakkórháza. A komoly történelmi múltra
visszatekintő intézmény már a XVIII. században is kedvelt gyógyhely volt gyógyvizeinek köszönhetően.
A Parádfürdői Állami Kórház három fő területen fejti ki gyógyító tevékenységét:
- mozgásszervi,
- gyomor-bélrendszeri és krónikus emésztőszervi,
- nőgyógyászati
betegségek gyógyításával foglalkozik és az ezt követő állapotok rehabilitációjában működik hatékonyan
közre.
Kiemelt gyógytényezőink, GYÓGYVIZEK és GYÓGYGÁZ (mofetta)
1)

Parádi Víz: kórházunk ivókúra céljából leggyakrabban alkalmazott gyógyvize, amit elsősorban
emésztőrendszeri betegségek kezelésére használunk a gyógyszeres kezelések kiegészítéseként. Ez a
gyógyvíz kúraszerűen alkalmazva elősegíti az emésztést, megszünteti a puffadást. Hatásos
gyógymódja az idült gyomorhuruttal járó kellemetlen panaszoknak: nyomásérzés, teltségérzés,
gyomortáji panaszok, étvágytalanság, rossz közérzet. A mozgásszervi, reumás betegségek
kezelésében a gyógyvíz kéntartalma a kötőszövet, a porc és a csont felépítésére gyakorol előnyös
hatást.

2)

Vasas-timsós gyógyvíz: Középe-Európában csak itt található, egyedülálló gyógyvíz. amely a
kádfürdő formájában használt kezelési mód kórházunk Nőgyógyászati Osztályán. A következő
problémákra ajánlott: meddőség különböző formái, IVF beavatkozások előtti felkészülés,
kismedencei idült gyulladások, endometriosis, nőgyógyászati műtétek utáni állapotok, változókor
okozta rendellenességek, inkontinencia, a nemiszervek süllyedéses helyzeti rendellenességei,
egyéb krónikus alhasi fájdalmakkal járó betegségek.
Számos emlékezetes gyógyulás, állapotjavulás és várva várt foganás történt e különleges timsós
gyógyvíz hatására, melyet 2010-ben nyilvánítottak gyógyvízzé. 2015 májusától a kórház kiemelt
jelentőségű intézménnyé vált a nőgyógyászati betegek gyógytényezőre alapozott ellátásának
köszönhetően.

3)

Kórházunk szakmai irányításában a betegek rendelkezésre áll a természetes széndioxid
gyógygázfürdő - a MOFETTA kezelés is. A szemközti Parádi Erzsébet Park hotelben, önköltséges
formában és OEP finanszírozással is igénybe vehető. OEP finanszírozottan, szakorvosi javaslatra
évente 2 x 15 kezelés történhet. Ez a gyógygázfürdő rendszeresen alkalmazva jelentősen hozzájárul
az érbetegségek, és egyes reumatológiai kóresetek színvonalas ellátásához, rehabilitációjához.

Parádfürdői Állami Kórház, 3244 Parádfürdő, Kossuth L. utca 221.
Tel: +36-36-544-800, Fax: +36-36-364-072, E-mail: korhaz@paradfurdo.hu

www.paradfurdo.hu
In beautiful natural surroundings Parádfürdő Hospital is one of the top rehabilitation hospitals in
Hungary where a wide variety of locomotor, gastrointestinal, digestive and gynaecological conditions
are treated by excellent rehabilitation professionals. Different kinds of natural medicinal waters are
used, such as Parád Water in drinking courses, and the unique ferrous-alum water supporting women's
fertility. Mofette - medicinal gas bath treatments are also employed in the high-qaulity care of vascular
diseases. More details in the attachment below.

