
HRG - Gyógyúszás foglalkozás  
Veresegyház MISSZIÓ Egészségügyi Központban! 

 
18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás rehabilitáció céljából 

 HRG gyógyúszás javasolt 0-13 éves korosztályú 
Megkésett fejlődésű idegrendszeri kórképek mozgásfejlesztése és 

rehabilitációja céljából. 
 

Az egészségügyi szolgáltatást végzi: a PREVENCIÓ 2006. BT. 
Helyszín: 2112. Veresegyház, Gyermekliget út 30. Misszió Eü. Központ Kht. 
Időpont: 

 kedd: 17.30-18.15, 18.15-19.00 óra.  

 szombat: 9 - 9, 45; 9, 45 - 10, 30;  

 Árlista: 

 Beutalós ár: 3000.-Ft/fő/óra (szülővel együtt belépőjegy és az oktatás) 

 Teljes ár: 3700.-Ft/fő/óra (szülővel együtt belépőjegy és az oktatás) 
 
Az órák időtartama: 45 perc, úszógumit, vízi pelenkát a kedves Szülők hozzanak! 
Heti 2*1 óra részvétele javasolt a fejlődéshez. 5 fős kiscsoportban folyik a terápia. 
 

Kiket várunk a mozgásfejlesztésre?  
 

Azokat a babákat, kisgyermekeket, akiknél a mozgásfejlődés alig, vagy nem 
mutatkozik. Pl.: agysérült (ICP) babák, egyensúlyérzékelési, koordinációs problémák, 

Down kór, neuromusculáris kórképek, szellemi fogyatékosok, minimális cerebrális 
dysfunkció, normálistól eltérő izomtónus, plexus brachiális születéskori sérülése. 

 
A TSMT-I fejlesztés továbbvitelét jelenti a HRG gyógyúszás végzése. 

 

A beutalásra jogosult szakorvos: 
gyermek neurológus, rehabilitációs, ortopéd szakorvos ill. javaslata alapján 

házi gyermekorvos, iskolaorvos. 
(5/2004. XI. 19. Eü.  M rendelet 6. sz melléklete) 

 
A szakorvosi beutaló (piros recept) kitöltése, a szolgáltató megnevezése:  

Prevenció 2006 BT. 
Csoportos gyógyúszás (10) heti 2*1 órában javasolt 52 alkalommal. BNO kód 

és a diagnózis legyen feltüntetve. 

 
Jelentkezés és információ: 

PETRÓCZY ZSUZSANNA 
SPORT MANAGER, testnevelő-gyógy testnevelő tanárnő, gyógy masszőr. 
HRG- gyógyúszás foglalkoztató, SMT szakvizsgáló, TSMT-I, TSMT-II terapeuta. 

Telefon: 30/2035-980 
e-mail:zsuzsapetroczy@gmail.com 

www.prevencio2006. hu; 
 



 
 

HRG-GYÓGYÚSZÁS  

a MISSZIÓ rehabilitációs medencéjében. 
 

10 év alatti GYERMEKEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK 

a TERÁPIÁS GYÓGYÚSZÁS 

FOGLALKOZÁSAINKRA. 

Segíteni tudunk:  

 Ha mozgásfejlődés elmaradt, vagy nem mutatkozik. Pl.: agysérült (ICP) 
babák, Egyensúlyérzékelési, koordinációs problémák,  

 Down kór, neuromusculáris kórképek,  
 Szellemi fogyatékosok,  

 Minimális cerebrális dysfunkció, 
 Normálistól eltérő izomtónus (nagyon feszes vagy laza) 

 Plexus brachiális születéskori sérülése. 
 Részképesség gyengeség, 

 Súlyos magatartás, viselkedési problémák. 
 Autista, mutista és nem beszélő gyerekek fejlesztése. 

 
Szakorvosi beutaló szükséges (gyerek neurológus és/vagy gyerekortopédus)! 

A szakorvosi beutaló (recept/piros vény) kitöltése, a szolgáltató 

megnevezése: 

Prevenció 2006. Bt! 

Csoportos gyógyúszás (10) heti 2*1 óra, 52 alkalommal javasolt. BNO kód 

és a dg. legyen feltüntetve. 

 

AZ ÓRÁK IDŐPONTJAI: 

Kedd: 17,30-18,15 és 18,15-19,00 óra. 

Szombat: 9-9,45 és 9,45-10.30 óra. 

Kapcsolattartó személy:  

 Petróczy Zsuzsa (06-30-2035-980), 

zsuzsapetroczy@gmail.com/www.prevencio2006.hu. 


