TERMÉSZET ÉS TRADÍCIÓ A GYÓGYÍTÁSBAN
A Mátra természeti szépségei, kedvező klimatikus adottságai, ivókúrákra és fürdésre
alkalmas gyógyvizei, a földből feltörő gyógyító gázok teszik országosan és
nemzetközileg elismert gyógyhellyé Parádfürdőt.
A Mátra ölelésében a Parádfürdői Állami Kórház az ország legtapasztaltabb
rehabilitációs kórháza, ahol mozgásszervi, bél – gyomor, emésztőszervi és
nőgyógyászati betegségek gyógykezelését végzik. A Parádfürdői Kórház a Mátra északi
oldalán található, Budapesttől 110 km távolságra.

A VÍZ GYÓGYÍTÓ EREJE
Parád többféle gyógyvízkinccsel rendelkezik, melyek között legismertebb a kénes
vegyületet tartalmazó „csevice” és a vastimsós fürdővíz, melyet 1813-tól gyógyászati
célokra használnak. A környék forrásaiból származó ásványvizek gyógyászati értéke
felbecsülhetetlen.
 Vasas-timsós gyógyvíz
Elsősorban speciális nőgyógyászati fürdőkúraként alkalmazzuk.

 Kénes-hidrogénkarbonátos-savanyúvíz (Csevice vagy Parádi víz)
Gyomor-bélbetegségek, cukorbetegség, hasnyálmirigy- és epebetegségek esetén,
krónikus székrekedésben, valamint hurutos kórképekben (légúti-húgyúti hurutok)
hatásos. Ivókúra formájában alkalmazzuk.

Gyermekáldásra vár?
Súlyos műtéten esett át?
Gyomor, emésztőszervi problémái vannak?
Szeretné visszanyerni a mozgás szabadságát, az egészség adta biztonságot?
A Parádfürdői Kórházban ehhez Önnek minden feltétel biztosított!
A természeti adottságok mellé társul a Parádfürdői Kórház szakembereinek tudása és
évtizedes tapasztalata a rehabilitációban. Egyénre szabott kezelések, családias
légkör, holisztikus szemlélet jellemzi tevékenységünket.

GYERMEKÁLDÁS GYÓGYTÉNYEZŐKKEL






különböző eredetű meddőség holisztikus kezelése
ismeretlen eredetű meddőségek
sikertelen, asszisztált beavatkozások, terhességek
IVF beavatkozások előtti felkészülés
súlytöbblet miatti hormonális elégtelenség

Nőgyógyászati rehabilitáció
 kismedencei szervek elégtelen vérellátása
 krónikus kismedencei gyulladások fennállása
 hormonális problémák és endometriózis
 műtéti beavatkozások elő- és utókezelése
A kúra ideje alatt, folyamatos megfigyeléssel és ellenőrzéssel kísérjük
klienseinket. A gyógyulását komplementer módon személyre szabott
életmód tanácsadással segítik egészségfejlesztési irodánk szakemberei.
MOFETTA - GYÓGYGÁZFÜRDŐ
Magyarországon egyedülállóan a Mátrában található olyan széndioxid gázfeláramlás,
amely a balneológia új gyöngyszeme. A gyógygáz többek között kiválóan alkalmas a
az érbetegek és reumatológiai esetek színvonalas ellátásához. Úgy mint végtagok
verőér, visszér- és nyirokér idült betegségeiben, cukorbetegséghez társuló
érszövődmények kezelésében, helyreállító érműtét, katéteres értágítás, stenbeültetés
után. A Raynaud-szindrómás betegek kezelésében is számos pozitív eredményt

észleltek a szakemberek. Betegeink a szolgáltatást a szomszédos Erzsébet Park
Hotelben igényes környezetben vehetik igénybe.
Szakorvosi javaslat szükséges. Kedvező hatását kúraszerű alkalmazása nyomán fejti
ki, ami 10-15 kezelésből áll.
KÜLDETÉSÜNK
SZELLEMÉBEN
FONTOSNAK
TARTJUK
BETEGINK
PARTNERKÉNT VALÓ KEZELÉSÉT, HOLISZTIKUS SZEMLÉLETBEN AZ EMBERI
MÉLTÓSÁG MEGTARTÁSA MELLETT.
A speciális gyógyvízre épülő komplex terápia mellé a nyugodt, üdülőhelyi
környezet segít kiszakadni a mindennapokból és hozzájárul a kezelések
sikeréhez, az Ön gyógyulásához, testi-lelki feltöltődéséhez.
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:








egyénre szabott életmód programok
kondicionáló gépek, vibrációs tréner
nordic walking túrák vezetéssel
relaxációs csoport
fitotéka
könyvtár
infraszauna, szolárium, fodrászat, kozmetika

A Parádfürdői Kórház gyógykezelései igénybe vehetők egészségbiztosítási kártyával,
járó és fekvőbeteg ellátás keretében.
Lehetőség van VIP körülmények között komplex gyógykezelésekre.
Részletes információk a honlapunkon:
www.paradfurdo.hu
3244 Parádfürdő, Kossuth L u. 221.
E-mail: korhaz@paradfurdo.hu
Telefon: +36-36-544-800, +36-36-544-801

