
Komlói Egészségcentrum 

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
Egészségügyi Központ 

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 4 

Tisztelt Betegeink! 

Továbbra is várja Önöket magas szakmai színvonalon, megújuló környezetben 
működő Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
Egészségügyi Központ. 

Háziorvosi, kezelőorvosi beutalóval igénybe vehető járóbeteg 
szakrendeléseink: 

Reumatológiai és fizioterápia szakrendelés: 

Hétfő: 07.30-14.30 Rendel: Dr. Révész Ildikó 
Kedd: 07.30-14.30 Rendel: Dr. Révész Ildikó 

Szerda: 
07.30-14.30 Rendel: Dr. Révész Ildikó 
07.00-10.00 Rendel: Dr. Nardai Ilona 
13.00-19.00 Rendel: Dr. Borsics Éva 

Időpontkérés: 72/ 581-003-es telefonszámon lehetséges. 

A kezelőorvos által felírt, szakmai protokollok alapján meghatározott 
térítésmentesen igénybe vehető kezelések: 

• fizioterápia
• hidroterápia

o iszappakolás
• elektroterápia
• mozgásterápia: egyéni és csoportos
• víz alatti gyógytorna

o súlyfürdő
o szénsavas fürdő
o víz alatti sugármasszázs

• gyógymasszázs

Azon kezelések, amelyek nem szerepelnek az előírásban, térítési díj ellenében 
tudjuk biztosítani. 



2016. április 1-től is lehetőség van a gyógykezelések időtartamára szállás 
igénybevételére 72/581-003-as vagy a 72/482-225-ös telefonszámon előre 
egyeztetett időpontban. 

Mit hozzon magával? 

• TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya 
• beutaló 
• korábbi orvosi kezelések dokumentációi (zárójelentések, leletek, 

ambuláns lapok) 
• fürdőruha, fürdősapka vagy hajháló, szabadidőruha, tisztálkodási 

eszközök 

  

Térítési díjak 

Járóbeteg ellátást igénybevevők részére pihenőszoba biztosítása 
08.00-15.00-ig 1.000 Ft/nap/fő 

I. kategória „hagyományos”, alap szintű hotelszolgáltatás étkezéssel: 
 2.000 Ft/nap/fő 
Étkezés nélkül (előző napi érkezés esetén)  1000 Ft/nap/fő 
kategória „emelt szintű” hotelszolgáltatás étkezéssel:  
(szobánként TV, telefon, vizesblokk, hűtő)  2.500 Ft/nap/fő 

II. kategória „apartman ellátás” étkezéssel: 
(1-2-3 szobás összkomfortos apartman)  3.000 Ft/nap/fő 

III. kategória „kiemelt apartman” étkezéssel:  
(3 szoba, konyha, két fürdőszoba, légkondicionált)  4.500 Ft/nap/fő 

Fenti díjakból a BDSZ szakszervezeti tagok és családtagjaik részére 
5%-os kedvezményt biztosítunk! 

*Étkezés térítési díjai: 

• reggeli:  250 Ft 
• ebéd:  500 Ft 
• vacsora:  350 Ft 

  

  

  



Térítési díj ellenében igénybe vehető plusz szolgáltatások térítési díjai: 

  

• gyógytorna:  350 Ft 
• kénpakolás  250 Ft 
• paraffin-pakolás  250 Ft 
• Ritex-pakolás  300 Ft 
• ultrahangos kezelés  450 Ft 
• rövidhullám kezelés  100 Ft 
• elfó  350 Ft 
• galván kezelés  550 Ft 
• selektív ingeráram kezelés  350 Ft 
• diadinamique  200 Ft 
• magnetoterápia  200 Ft 
• Tens kezelés  250 Ft 
• gyógymasszázs  1.050 Ft 
• teremtorna  850 Ft 
• futópad  10 Ft/10 perc 
• sószoba  600 Ft/45 perc* 
• infraszauna  200 Ft/ 10 perc/ 2 fő 

*A Komlói Légúti Betegek Egyesületének tagjai számára 50% kedvezményt 
biztosítunk. 

Nem biztosított magyar vagy külföldi állampolgárok által fizetendő térítési 
díjak 

A Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult magyar vagy külföldi 
állampolgárnak a szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 

járóbeteg ellátás térítési díjait minden esetben a vizsgálati kódhoz (WHO) 
rendelt német pont x Ft/pont érték figyelembevételével kell meghatározni az 
alábbi díjtételek alapján: 

Járóbeteg ellátás esetén:  6 Ft/pont 

 


