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Baradla-barlang wellness terápia gyógybarlang

Három évszakban, a téli, nyári és őszi időszakban is lezajlottak próbaterápiás kezelések, írják az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság weboldalán, amely egyben azt is jelenti, hogy hamarosan hivatalosan is gyógyhellyé nyilváníthatják hazánk egyik
leghíresebb barlangját, a Baradlát.

Az évszakonként 3-3 hétig tartó, napi 3 órás próbaterápia a Baradla barlang ún. Róka-ágában kialakított terápiás
helyiségében, az edelényi Koch Róbert Kórházzal együttműködésben zajlott. A terápián résztvevő, légúti megbetegedésben
szenvedő betegek saját tapasztalatai, az egészségügyi szakszemélyzet vizsgálatai és a műszeres mérések is azt igazolták,
hogy

A Baradla-barlang FORRÁS: TAINAR/SHUTTERSTOCK
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a barlang levegője egyértelműen pozitív hatással van a
légzőszervi problémákra, a betegek állapotában jelentős
javulás állt be.
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A gyógybarlanggá minősítéshez szükséges vizsgálatok lezárása után lehetővé válik a szükséges dokumentumok és az
engedélykérelem benyújtása az egészségügyi hatóság felé. És ha végül minden jól alakul, a minősítést 2021. első felében
meg is kaphatja a Baradla.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

FORRÁS: AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Megújultak a Duna-Ipoly Nemzeti Park barlangjai

Két izgalmas hazai barlangot is bebarangolhat otthonról

Látogatóközpontot kap a Lóczy-barlang, és akadálymentesítik a Hegyestűt

Valami borzongató szépség lapul a mélyben – merülés víz alatti barlangokban

HÍRLEVÉL

Magazin

Utazási ajánlatok

REGISZTRÁCIÓ»

BELÉPÉS»

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS»

ORIGO LIFE REBLOG VIDEA NEWSFEED FREEMAIL TRAVELO GPHÍREK SHE ONBOX RANDI INGATLAN JÁTÉK
7°C
16°C

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás RENDBEN

https://ad.adverticum.net/C/4861401/6229798/622979600/1603981623253/www.travelo.hu/6229794/?u=1903201578254588482692
https://www.travelo.hu/tura/20200723-magyarorszag-megujultak-a-dunaipoly-nemzeti-park-barlangjai.html
https://www.travelo.hu/tura/20200408-magyarorszag-lillafured-hazai-barlangok-virtualis-tura.html
https://www.travelo.hu/tura/20200406-balatonfelvidek-loczy-barlang-latogatokozpont-epul-hegyestu-es-salfoldimajor-is-nagyobb-lesz.html
https://www.travelo.hu/tura/20200226-olaszorszag-merules-viz-alatti-barlangokban-es-tippek-hogy-merre-erdemes-indulni.html
https://utazas.travelo.hu/regisztracio?source=travelo_menu
https://utazas.travelo.hu/belepes
https://utazas.travelo.hu/hirlevel_regisztracio
https://www.travelo.hu/magazin/index.html
https://utazas.travelo.hu/
https://www.travelo.hu/
https://www.origo.hu/index.html
https://www.life.hu/index.html
https://reblog.hu/
https://videa.hu/
http://newsfeed.hu/
https://freemail.hu/
https://www.travelo.hu/index.html
https://www.gphirek.hu/index.html
https://she.life.hu/index.html
https://onbox.hu/
https://ad.adverticum.net/C/5177449/5715482/571547100?
https://ad.adverticum.net/C/5177449/5715480/571545900?
https://ad.adverticum.net/C/5177449/5715483/571547600?
http://koponyeg.hu/
https://www.travelo.hu/common/20171006-adatvededelem.html

