Tájékoztató az utalványos kezelések igénybevételéről
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy új kartont csak abban az esetben lehet megnyitni, ha aznap
el is kezdik a kezelést. Hivatkozás: 5/2004. E.ü. miniszteri rendelet.
A kúra megkezdésekor a betegirányító pultnál érvényes, (orvosi pecsét dátumától számított 30 naptári nap) 30 napnál nem régebbi beutalóval, 2 db kartonnal, orvosi recepttel és TAJ kártyával jelentkezzenek. Amennyiben közgyógyellátásban részesül, úgy a közgyógy-igazolványát is kérjük, hozza
magával.
A betegirányító pultnál dolgozók kizárólag az OEP előírásainak megfelelő – szabályosan – és az orvos
által kitöltött vényt fogadhatnak el. Javított, hiányosan kitöltött dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni. Nem előírásnak megfelelő módon javított kezelőlap vagy vény vagy egymásnak ellentmondó adatokkal kitöltött dokumentumok esetén betegnek vissza kell menni a felíró orvoshoz
a javítás hitelesítéséért.
A kúra időtartama 56 naptári nap, amely a kúra megnyitásától számít, és a beteglapon feltüntetésre
kerül. A kúra dátumának lejárta után a kezelés nem folytatható, még abban az esetben sem, ha az
előre kifizetésre kerül. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal megkezdett kúrát a vendég a kúra
végéig igénybe veheti, még abban az esetben is, ha a közgyógyellátási igazolvány érvényessége a
kúra közben lejár.
A kúra igénybe vétele:
Miután a betegirányító pultban rögzítették kezelését a rendszerbe, lehetősége van a kezelésekre
időpontot foglalni.
A kezelések térítési díját, illetve a túlfürdési letéti díjat a pénztárban kell kifizetni. A túlfürdési letéti
díj összege 1.500 Ft. A túlfürdési letéti díj az időkorlátok betartása esetén, a kúra végén (vagy egyesével, minden kezelés után) visszafizetésre kerül.
Fizetéskor egy sárga színű proxy karórát kap. Az órát a kúra végéig magánál tarthatja, így a túlfürdési
letéti díjat nem kell minden alkalommal ismét befizetni illetve, ha több kezelés előre kifizetésre került, a pénztárnál nem kell sorban állni.
A belépés csak érvényes proxy órával történhet.
Időkorlátok:
A fürdési idő szolgáltatás nélkül (medencefürdő igénybevétele esetén): 2 óra.
Medencefürdő díja alkalmanként 1.600 Ft.
A fürdési idő szolgáltatás (pl. masszázs, súlyfürdő, iszappakolás stb.) igénybevétele esetén: 3 óra.
Kezelések alkalmanként felmerülő díja: (2018.01.08-tól érvényes árak)
- Orvosi masszírozás 1.500 Ft
- Súlyfürdő 800 Ft
- Iszappakolás 1.000 Ft
- Víz alatti vízsugár masszázs 1.000 Ft
- Szénsavas kádfürdő 700 Ft
- Víz alatti torna 1.000 Ft
Túlfürdés letéti díja 1.500 Ft (A túlfürdési letéti díj alkalmanként visszafizetésre kerül, de a kúra végéig is az órán lehet hagyni, így nem kell minden alkalommal befizetni.
Amennyiben a vendég a lefoglalt és befizetett kezelést nem veszi igénybe, a fürdőben tartózkodási
ideje 2 óra.

Az engedélyezett 2 vagy 3 óra időtartamot a kapun való átlépéstől a kapun való kilépésig méri a
rendszer.
A beléptető-rendszer kapuján úgy tud áthaladni, hogy a pirosan világító felülethez érinti az órát.
Kifelé jövetkor kérjük, dobja az órát az óraelnyelő dobozba (ne hajtsa össze, mert elakad). A rendszer az órát alul kiadja, amit egy felvillanó piros lámpa is jelez. OEP-es vendég csak a pénztáraknál
levő kijáratot használhatja!
Felhívjuk figyelmét, hogy az órát mindenképpen vegye ki a visszaadó részből, ellenkező esetben
az elveszett óra pótlási díját be kell fizetni, amely 3.000 Ft.
Előfoglalás:
A szolgáltatásokra az időpontokat a betegirányító pultnál lehet lefoglalni. Érdemes minden alkalommal legalább a következő időpontot lefoglalni. A lefoglalt kezeléseket a pénztárnál fél órán belül ki
kell fizetni, ellenkező esetben az időpont törlődik. Amennyiben csak medencefürdőt kíván igénybe
venni, úgy csak első alkalommal kell a betegirányítóban jelentkezni, a következő alkalmak során elég
a pénztárhoz mennie. Ebben az esetben nincs szükség előfoglalásra!
A lefoglalt és kifizetett kezelést legkésőbb az időpont előtt 2 órával lehet áthelyeztetni más időpontra a 06-1-326-1695 telefonszámon vagy a lukacsinformacio@spabudapest.hu e-mail címen.
Telefonos áthelyezés: hétfőtől– péntekig: 10 – 18 óra között lehetséges
Hétvégén áthelyezés kizárólag e-mail alapján történik.
A kifizetett kezelést, a kezelés kezdetétől számított 2 órán belül vagy a lefoglalt időpont után nem
áll módunkban sem módosítani, sem visszafizetni. Előfoglalás esetén a kezelőre vonatkozóan a
változtatás jogát fenntartjuk! Késés esetén a kezelést nem, vagy csak csökkentett időben áll módunkban elvégezni.
Túlfürdési díj:
Amennyiben a megengedett 2, illetve szolgáltatás igénybevétele esetén 3 óránál hosszabb ideig tartózkodik a fürdő területén, az órájáról a túlfürdési díj (ami 1.500 Ft) levonásra kerül, melyet a következő használat előtt a pénztárban ismét be kell fizetni.
A túlfürdési letéti díjat a vendég a kúra lejártakor, vagy igény esetén minden egyes alkalom után, a
proxy óra ellenében, nevének bemondása mellett kapja vissza, amennyiben a bent tartózkodási időt
nem lépte túl. (A név bemondására azért van szükség, hogy illetéktelen személy a túlfürdési letéti
díjat ne vehesse fel).
Óra pótlása:
Elvesztett vagy otthon felejtett proxy órát csak 3.000 Ft/óra elvesztési díj befizetése ellenében áll
módunkban pótolni. Amennyiben a régi óra előkerül, és mindkét órát visszahozza, a nyugta ellenében az óra elvesztési díjat visszafizetjük.
A kezelések igénybevétele:
A masszírozást igénybe vevő vendégeink a kúra megkezdésekor 1 db lepedőt kapnak, melyet minden
alkalommal magukkal kell hozniuk. Az átvételt a vendég a kartonon aláírásával igazolja. Az otthon
felejtett, elvesztett lepedőt 400 Ft befizetése mellett tudjuk pótolni.
Annak érdekében, hogy a vendégeink a legmegfelelőbb kezelést kapják, kötelesek az orvos által kiállított kartont minden alkalommal magukkal vinni, és azt a kezelőnek átadni.
A gyógymedencékben csak az orvos által ajánlott ideig tartózkodjon!
Masszírozás előtt kérjük, zuhanyozzon le, törölközzön szárazra, és vegyen fel száraz fürdőruhát!
Iszapkezeléshez kérjük, vigyen tartalék fürdőruhát!
A kezelések kiszolgálása kizárólag az orvos utasítása alapján történik!

A karton más személy részére nem átruházható!
A medencék és a kezelések igénybevétele előtt a fürdőben tartózkodók egészségének, testi épségének, valamint az előírt vízminőség biztosításának érdekében a szolgáltatásokat igénybe vevő
vendég a wc használatát követően, valamint a medence használata előtt is köteles szappanos előfürdőt venni (különös gondossággal a testnyílások és altest szappanos mosására), a lábmosót
igénybe venni, illetve a higiéniai követelményeknek megfelelő állapotban megjelenni.
Amennyiben a vendég személyi higiéniája kifogásolható, úgy a gyógymasszőr a kezelés elvégzését
megtagadhatja személyes egészsége védelme érdekében.
Amennyiben ezen rendelkezéssel nem ért egyet, úgy jogorvoslatra a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest I-II-III. kerületi Népegészségügyi Osztály hivatalához fordulhat!
Pénztári nyitva tartás: minden nap 6-21 óráig
Szolgáltatások igénybevételi rendje: Az év minden napján – január elseje kivételével. A Nappali kórház hétköznapokon, illetve a központi napcserés napokon hétvégi napon.
- Medencefürdő: 6:00 – 21:45 óra között
- Orvosi gyógymasszázs: 7:00 – 19:15 óra között
- Iszapkezelés, súlyfürdő, kádosztály: hétfőtől péntekig 7:00 – 19:15 óra között
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az iszapkezelés, a súlyfürdő, és a kád osztályon a szolgáltatás szünetel.
Kúra lejárta:
A befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét a kúra utolsó napján, vagy legkésőbb
az adott hónap utolsó napjáig áll módunkban visszafizetni.
Visszafizetés kizárólag orvosi igazolásra lehetséges, mely tartalmazza a betegség időtartamát, ami
miatt a kezeléseket nem tudta igénybe venni.
Visszafizetésre a kúra lejáratát követő hónapban már nincs lehetőség.
A szolgáltatásokról ÁFA-s számlát a kúra utolsó napján, a nyugták ellenében áll módunkban kiállítani,
ezért áfás számla igényéhez kérjük, őrizze meg nyugtáit!
A kúra befejeztével kérjük, a proxy órát a pénztárnál leadni szíveskedjék.
Amennyiben pénztárzárást követően hagyja el a fürdőt (21 óra után), abban az esetben egy héten
belül szíveskedjen fürdőnkhöz visszajuttatni óráját.
Kúra lezárása.
Abban az esetben, ha nem kívánja a már megkezdett kúráját folytatni, írásbeli nyilatkozattételét
követően a fürdő vezetője elvégzi kúrájának lezárását.
Kellemes időtöltést és mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Szt.Lukács gyógyfürdő

