
KOMU JE POBYT URČENÝ?

Klientom  domovov  sociálnych  služieb,  v ústavnej starostli-
vosti, v náhradnej  osobnej  starostlivosti... V súlade s myšlien-
kou projektu sú �-týždňové rehabilitačné pobyty projektu 
POHNI SRDCOM určené pre pacientov s neurologickým 
ochorením, vývojovým oneskorením, po mozgovej príhode, 
úraze mozgu...

Pobyt je určený pre každú vekovú skupinu (deti od � mesiacov, 
dospelí bez obmedzenia). Deti do � rokov absolvujú rehabili- 
tačný program BabyMed (viac na www.babymed.sk) rovnako 
v priestoroch ADELI Medical Center. 

ČO ZABEZPEČÍ ADELI MEDICAL CENTER?

ź Neurorehabilitačný pobyt v štandardnom rozsahu, plniaci 
maximálne nároky pacienta a individuálny prístup

ź Vstupná a výstupná lekárska prehliadka

ź Zostavenie osobného rehabilitačného programu z terapií ako:

  fyzioterapia v dynamickej ortéze, „Adeli obleku“ 

  masáž

  oxygenoterapia

  manuálna terapia

  magnetoterapia 

  logopédia

  hydroterapia 

v garantovanom rozsahu min. � terapeutických hodín denne 
� dní v týždni.

Rehabilitácie,  ubytovanie  i stravovanie  sa  nachádzajú  „pod 
jednou strechou“ v priestoroch ADELI Medical Centra a Hlbokej 
ulici č. ��, ��� �� Piešťany, tel.č. ���/�������.

Strava a ubytovanie pacienta bude plne hradená z prostriedkov 
Nadácie Adeli resp. sponzorských príspevkov a pacient nebude 
zaťažený nákladmi na stravu a ubytovanie.

Z AKÝCH PROSTRIEDKOV BUDE HRADENÁ 
REHABILITÁCIA?

Hlavný lekár ADELI starostlivo posúdi zdravotný stav adepta na 
rehabilitáciu,  a vydá resp. nevydá odporučenie na rehabilitáciu.

ź Podľa potreby opatrovateľská služba �� hodín denne

KTO URČÍ VHODNOSŤ REHABILITAČNEJ 
LIEČBY?

Z AKÝCH PROSTRIEDKOV BUDE HRADENÁ 
STRAVA A UBYTOVANIE?

AKÝM OCHORENIAM DOKÁŽEME POMÔCŤ?

KDE SA POBYT A REHABILITÁCIA KONAJÚ?

Rehabilitačné služby ADELI nie sú hradené zdravotnými 
poisťovňami. V rámci projektu POHNI SRDCOM bude reha-
bilitačný pobyt prevažne hradený z darcovských SMSiek 
individuálnych darcov, sponzorských príspevkov a prostriedkov 
Nadácie ADELI. Príspevok z vlastných prostriedkov pre detského 
klienta a dospelého klienta, trpiacim následkami detskej 
mozgovej obrny či iných poškodení centrálnej nervovej sústavy 
v detstve a mladosti je ���,- EUR. Príspevok z vlastných 
prostriedkov na rehabilitáciu dieťaťa (do �� rokov) umiestneného 
v ústavnej starostlivosti s pracujúcimi oboma rodičmi na plný 
pracovný úväzok je ����,- EUR. Príspevok z vlastných prostried-
kov pre dospelých pacientov umiestnených v ústavnej 
starostlivosti s nárokom na plný starobný dôchodok, je ����,-
EUR.

Po podaní prihlášky budete oslovení hlavnou sestrou ADELI 
Medical Center alebo klientskym manažérom o zaslanie 
aktuálnych lekárskych výsledkov (z posledných � mesiacov, od 
neurológa alebo praktického lekára) s anamnézou poukazu- 
júcou na neurologické ochorenie, u detí indikované vývojové 
oneskorenie a i  né ochorenia podľa informáci i  na 
www.adelicenter.eu.

ADELI Medical Center lieči v intenzívnom neurorehabilitačnom 
programe osoby s následkami cievnej mozgovej príhody a iných 
poškodení/zranení mozgu ako napr. pooperačné stavy, 
kraniotraumy. U detí je na liečbu indikovaný oneskorený 
psychomotorický vývoj (predčasniatka i iné), detská mozgová 
obrna, rázštep chrbtice, genetické syndrómy...

Od ��. novembra ���� (nástup v nedeľu ��. ��.) nastupujú pacienti 
na dvojtýždňový turnus, pričom prvým dňom rehabilitácie je 
pondelok a posledným dňom rehabilitácie je sobota. Desiaty, 
posledný sponzorovaný turnus sa skončí ��. februára ����.

KEDY SA KONAJÚ SPONZOROVANÉ 
REHABILITAČNÉ POBYTY POHNI SRDCOM? 

www.adelicenter.eu

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV
PODMIENKY ÚČASTI NA SPONZOROVANOM 
REHABIL ITAČNOM POBYTE V RÁMCI PROJEKTU 
POHNI SRDCOM V ADELI MEDICAL CENTER V PIEŠŤANOCH.
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Z AKÝCH PROSTRIEDKOV BUDE HRADENÁ 
DOPRAVA?

ź Po obdržaní správy o vhodnosti rehabilitácie od nášho neuro- 
lóga (bezplatné) a potvrdení sponzorovaného rehabilitačného 
miesta Vám potvrdíme dátum nástupu na rehabilitáciu.

ź V prípade odôvodneného a ospravedlneného nenastúpenia 
pacienta na rehabilitačný pobyt POHNI SRDCOM sa príspevok 
z vlastných prostriedkov vráti v plnej výške.

Predpokladáme, že pri početnej účasti bude možné dopravu 
pacientov/klientov efektívne zorganizovať, pričom spoliehame 
na vzájomnú súčinnosť rodín/sponzorov a ústavných zariadení. 
Ak by možnosť dopravy mala byť prekážkou účasti na 
rehabilitačnom programe POHNI SRDCOM, bude táto hradená 
zo sponzorských príspevkov.

ź Behom niekoľko dní Vás bude kontaktovať klientsky manažér 
a skonzultuje zaslanie lekárskych správ do ADELI Medical 
Centra (mailom alebo poštou.)

ź Úhrada stravy presprievodnú osobuprebieha na mieste počas 
pobytu.

ź Prihlášku (v prílohe) prosíme zaslať do utorka ��. ��. ���� na 
adresu sulakova@adelicenter.eu.

Raňajky i večere sú podávané formou švédskych stolov. Strava 
maximálne zohľadňuje podmienky prijímania stravy našich 
pacientov asamozrejme nutričné hodnoty.

Ubytovanie hradí pacientom a ich príbuzným v plnej výške ADELI 
Medical Center. 

Z AKÝCH PROSTRIEDKOV BUDE HRADENÁ 
OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ?

ź Raňajky a večera - ��,�� EUR/deň,  

ź Len raňajky - �,�� EUR /deň

Pacienti ADELI Medical Center absolvujú liečbu štandardne 
v sprievode blízkych (príbuzných) osôb, s ktorými sú spoločne 
ubytovaní v hotelovej časti ADELI Medical Centra. Sprievodné 
osoby navštevujú s pacientom počas celého dňa stravovanie ako 
aj terapie. Pacientom bez príbuzných, odkázaným na opatrova-
teľskú starostlivosť, poskytne �� hodinovú opatrovateľskú 
službu ADELI Medical Center.

Pacientom bez príbuzných a bez dispozície sprievodnej osoby 
poskytne �� hodinovú opatrovateľskú službu ADELI Medical 
Center.

Sprievodným osobám ponúkame možnosť stravovania: 

ź Plná penzia/raňaky, obed, večera -  ��,�� EUR/deň 

AKÉ SÚ CENY UBYTOVANIA A STRAVY PRE 
SPRIEVODNÉ OSOBY?

HARMONOGRAM PROJEKTU

ź �� dní pred nástupom na rehabilitáciu Vás žiadame uhradiť 
��� EUR resp. ���� EUR za pacienta.

Ďakujeme za Vašu vôľu zúčastniť sa programu POHNI SRDCOM 
a dokázať tak sprístupniť náročnú neurorehabilitáciu každému, 
bez ohľadu na mieru fyzického a sociálneho znevýhodnenia.

  Marek SOLIVAJS

                            Generálny riaditeľ ADELI Medical Center


