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„ADELI Medical Center dis-
ponuje jedinečným tera-
peutickým a odborným rozsa-
hom, ktorý Vám bližšie pred-
stavíme na nasledujúcich stra-
nách.

Za svoju úlohu považujeme 
poskytnúť každému pacientovi 
intenzívnu, individuálnu a 
efektívnu rehabilitáciu, ktorá 
im dokáže dopomôcť k samos-
tatnosti a zvýšeniu životnej 
úrovne. Dokázať sa to dá jedine s nasadením kvalifikovaných a 
angažovaných spolupracovníkov, ktorí sa ochotne zasadzujú za 
pokroky u každého pacienta.

Výnimočnosť ADELI Medical Centra spočíva v intenzite a indi-
viduálnosti neurorehabilitácie. Pacienta v jeho liečebnom pro-
grame sprevádza 6 dní v týždni 5-6 špecialistov a to 4-6 hodín 
denne.

Jedinečnosť terapie spočíva v špecializovaných liečebných 
procesoch, ktoré pochádzajú z časti z neurológie pre 
kozmonautov a z časti z intenzívnej medícíny. Využíva sa tu 
napríklad proprioceptívna stimulácia pomocou vesmírno-
medicínskych prístrojov alebo oxygenoterapia v hyperbarickej 
komore."

160-členný tím 
ADELI Medical Center je so 160 kvalifikovanými spolu-

pracovníkmi jedným z vedúcich špecializovaných inštitútov 
pôsobiacich v oblastiach neurológie, liečebnej rehabilitácie, 
fyzioterapie, reumatológie, balneológie, klinickej logopédie a 
intenzívnej medicíny. 

Liečia sa tu predovšetkým ľudia, ktorí trpia poškodeniami 
centrálneho nervového systému. Neurologické poškodenia sú 
spôsobené väčšinou pôrodnou traumou, krvácaním do mozgu, 
mozgovou porážkou alebo mozgovo-lebečnou traumou.
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VĎAKA INTENZÍVNEJ, INDIVIDUÁLNEJ 
A KOMPLEXNEJ NEUROREHABILITÁCII 
MÁ KAŽDÝ PACIENT ŠANCU NA LEPŠÍ ŽIVOT.



„ADELI Medical Center v Piešťanoch Pre každého pacienta je zostavený povedajúcu spätnú väzbu ich pôsobeniu 
disponuje všetkými možnosťami modernej individuálny rehabilitačný program, ktorý sa dáva aj motorika pacienta.
neurorehabilitácie. Terapeutický program zakladá na dôkladnom posúdení jeho 
využíva vedecké poznatky z neurologického neurologických problémov a ich príčin. 
výskumu, predovšetkým aktiváciu proprio- Vyhodnotí sa stupeň poškodenia mozgu, ADELI Medical Center využíva aj 
ceptívneho systému. Centrum je doplnené miechy a periférneho nervového systému. novozriadené oddelenie pre hyperbarickú 
o oddelenie hyperbarickej kyslíkovej terapie Každý tím pracuje pod vedením lekára, ktorý kyslíkovú terapiu. Úspech tejto tera-
(HBOT). Ako jedna z mála inštitúcií v Európe je dôkladne oboznámený so všetkými peutickej metódy je dokázaný početnými 
je ADELI Medical Center špecializované na dôležitými detailmi. Do terapie sú začlenení výskumnými projektami predovšetkým        
rehabilitáciu detí. aj rodinní príslušníci pacienta. v USA. Terapia HBOT pôsobí aj pri 

dlhodobejších neurologických ochoreniach.
Pri poškodeniach mozgu spôsobených  

V ADELI Medical Centre sú zrealizované Na stimuláciu proprioceptívneho sys- mozgovou porážkou alebo inými ocho-
základné princípy modernej neuro- tému sa používajú prístroje, ktoré boli reniami sa tieto poškodenia čiastočne 
rehabilitácie. Lekári, terapeuti a spolu- odskúšané v kozme, ako napríklad špe- revitalizujú. 
pracovníci z ďalších medicínskych disciplín ciálne vyrobený kozmický oblek. Stimulácie Terapia je vhodná aj pre pacientov           
(napr. logopédia, ergoterapia, kognitívna posilňujú elektromechanické vibračné s apalickým syndrómom (bdelá kóma)           
terapia) úzko spolupracujú v jednom prístroje. Účinok týchto prístrojov bol v štádiu remisie, aj pre liečbu Locked-in 
terapeutickom tíme. preukázaný pomocou fMRI metódy a zod- syndrómu.“

Hyperbarická kyslíková terapia

Multidisciplinárny prístup Kozmická medicína

ADELI
Vedecký základ

Dr. h. c. univ. prof. Dr. 

Franz  Gerstenbrand  habilitoval 
v roku 1967 z „traumatického apa-
lického syndómu“ a v roku 1973 sa stal 
univerzitným profesorom. V roku 1975 
sa stal členom predstavenstva             
II. oddelenia Neurologickej nemocnice   
vo Viedni a Neurologickej univerzitnej   
kliniky v Innsbrucku. Od roku 1986 
Gerstenbrand pracoval na výskume 
vesmírneho vplyvu na ľudské telo         
s ruskými vedcami, zástupcami NASA    
a ESA. Po výslužbe v roku 1994 sa stal 
zástupcom riaditeľa Boltzmannovho 
inštitútu reštauratívnej neurológie. 
Franz Gerstenbrand uverejnil viac než 
700 publikácií a 12 kníh. 

Franz Gerstenbrand 
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Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand 
Vedecký poradca pre ADELI Medical Center
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Na dosiahnutie výsledkov nasadzuje ADELI zodpovedajúce výsledky. 
Medical Center vybraných spolupracovníkov, Terapia intenzívnou ADELI neuroreha-
aby každý pacient dostal najlepšiu možnú bilitáciou trvá 3 až 4 týždne. S pacientmi sa  
liečbu. pracuje 5 - 6 hodín denne, 6 dní v týždni. 

V duchu hesla „intenzívne a individuálne“ Celkovo každý pacient absolvuje okolo           
sa v ADELI Centre stará multidisciplinárny tím 30 hodín terapie za týždeň.  
denne najviac o 4 pacientov a neurológ 
dohliada na skupinu s maximálne 16 pacientmi.

Po prvotnom neurologickom vyšetrení a 
následnej konzultácii lekárov a terapeutov sa 

Ošetrovateľský tím sa skladá z neurológa, predovšetkým stanoví cieľ rehabilitácie. U pa-
fyzioterapeutov, ergoterapeutov, rečových te- cientov ide o zvýšenie kvality života a samo-
rapeutov, ako aj rehabilitačných asistentov a statnosti, o podporovanie chôdze, rečových 
masérov. Nasadením vybraných špecialistov schopností, sebaopatery, ale aj nezávislosti od 
centrum dosahuje požadovanú intenzitu príbuzných, a v ideálnom prípade, o znovu-
liečby, sústredenie sa na každého jednotlivca a zaradenie sa do pracovného života.

Cieľ: lepšia kvalita života

30 hodín terapie za týždeň

Mimoriadna intenzita pre najlepšie výsledky

V ADELI Medical Centre sa liečia nasledovné neurologické 
ochorenia:

mozgová porážka
mozgovo-lebečná trauma
krvácanie do mozgu polyneuropatia
zápal mozgovej kôry mozgová obrna

poranenia miechy 
periférne nervové poranenia

ADELI Medical Center



Späť do života
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„ ”Znova začínam chodiť, pracovať, písať
Monika  žila  hektický  život  úspešnej  novinárky.  Osudná  cesta  autom,  poškodenie  mozgu,  kóma.  Po 

návrate z nemocnice to vyzeralo, že ostane odkázaná na pomoc iných a doživotne pripútaná k posteli, v lepšom 
prípade na invalidný vozík. „Hýbala som iba krkom a čiastočne som zdvihla ruky. Dlho som sa hnevala na to, prečo 
som prežila. Mala som depresie z toho, že som na obtiaž. Likvidovalo ma to.“ Len jej vlastná tvrdohlavosť a vôľa ju 
prinútili hľadať cestu späť. Našla ju v ADELI Centre. ,,Za dva týždne rehabilitácie v ADELI Centre som dokázala 
úplne sama prejsť pomalým krokom 10 metrov.“ Dnes vďaka intenzívnej rehabilitácii kombinovanej s hyper-
barickou oxygenoterapiou dokáže znova existovať samostatne. Znova začína chodiť, pracovať, písať. 

Monika, 39, Slovensko

„Prejsť 1000 metrov”
Štyri mesiace po ťažkej autonehode sa 17-ročný Christoph Domagala konečne preberie z kómy. Prvotná 

diagnóza: život na vozíčku po mozgovo-lebečnej traume. Avšak Christoph a jeho rodičia bojujú. Skúšajú 
všemožné terapie a objavia ADELI. Tu Christoph tvrdo pracuje a trénuje a dokáže to, čo iní považujú za zázrak - 
prvé kroky po nehode. Nasledujú ďalšie terapie... a ďalšie pokroky. Výsledok: Christoph je schopný prejsť prvých 
1000 metrov naraz. Dlhá cesta do jeho starého života sa začala.

Christoph, 29, Nemecko

„Opäť viem chodiť”
Krvácanie do mozgu, kóma, boj o život: Mira Antunovic z Viedne skončila na vozíčku. „Je to beznádejné“, vyjadrili 

sa lekári. Po dvoch týždňoch terapie v rehabilitačnom centre ADELI dokázala prvýkrát opäť sama stáť. Odvtedy 
pani Antunovic chodí na terapie do ADELI Centra na Slovensku dvakrát ročne: „Zakaždým som spravila pokroky“, 
hovorí: „teraz už môžem chodiť s paličkou sama. Po všetkom, čo som prežila, je to neuveriteľné.“

Mira, 52, Rakúsko

„Chuť do života”
Ondřeja v 17 rokoch takmer pripravila o život kliešťová encefalitída. Dlhý čas balansoval medzi životom a smr-

ťou. Za cenu ťažkého postihnutia svoj boj vyhráva. Ani on, ani jeho rodina sa však nevzdávajú a hľadajú všetky 
dostupné  možnosti,  aby  synovi  vrátili  zdravie.  Vďaka  opakovaným  pobytom  v  kúpeľoch  a  intenzívnej  reha-
bilitácii  v  ADELI  Centre  sa  Ondřej  pomaly  vracia  do  života.  ,,Skutočný  zlom  k  lepšiemu  nastal  až  v  Pieš-
ťanoch v ADELI Centre. Keď vidíte, ako vaše dieťa, ktoré bolo dlho v kóme, dva roky ležiacim pacientom a odrazu 
urobí prvé kroky, nedá sa ubrániť slzám.“ Dnes už Ondřej dokáže samostatne prejsť niekoľko metrov, vracia sa mu 
reč a hlavne, chuť do života.

Ondřej, 24, Česká republika

www.adelicenter.com
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Unikátna
DETSKÁ NEUROREHABILITÁCIA

Veľké možnosti pre malých pacientov
Intenzívna detská neurorehabilitácia v ADELI Medical Centre 

trvá od 2 do 4 týždňov.  S  dieťaťom  pracuje  tím  terapeutov  6 dní 
v týždni, vždy od 4 do 5 hodín denne. Tím je vedený neurológom, 
ktorý dohliada na proces rehabilitácie a zabezpečuje vysokú 
kvalitu liečby. Individuálna terapia podporuje správny vývin 
dieťaťa s cieľom umožniť mu v budúcnosti v rámci jeho možností 
normálny a samostatný život.

„Jedným z hlavných okruhov činnosti ADELI Medical Centra je 
detská neurorehabilitácia. Liečia sa tu predovšetkým deti s neu-
rologickými poruchami, ktoré vznikli v dôsledku pôrodnej traumy. 
Centrum disponuje veľkými skúsenosťami pri liečbe detí v doj-
čenskom veku. Čím skôr sa neurologické poruchy liečia, tým lepšie 
je možné využiť plasticitu detského mozgu a tým lepšie sú 
vyhliadky na zlepšenie.“

 Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand

ADELI Medical Center je v celoeurópskom 
meradle jedným z vedúcich terapeutických Rovnako pri liečbe najmenších detí a dojčiat 
centier v oblasti detskej neurorehabilitácie. zaujíma ADELI Medical Center v medzi-

Terapeutický program je vo svojej intenzite národnom postavení priekopnícku pozíciu. 
a komplexnom charaktere jedinečný: malí Každý rok sa tu lieči takmer 100 detí vo veku od 
pacienti rehabilitujú individuálne – v priemere 6 do 24 mesiacov. V tomto veku síce často ešte 
do 5 hodín denne. Pri neurofyziologických nemožno stanoviť diagnózu, ale dá sa odhaliť 
cvičeniach s dieťaťom pracujú súčasne 2 až 3 spomalenie a poruchy vývinu. Pomocou špe-
terapeuti, aby sa nervový systém naučil naraz ciálnej rehabilitácie možno predísť ťažkému 
niekoľko dôležitých funkcií, napr. kontrolu postihnutiu v budúcnosti, resp. je možné ho 
hlavy, držanie tela a pohyb pri krokoch.  výrazne zmierniť.

V ADELI Medical Centre sa liečia nasledovné detské neurologické ochorenia a stavy:

detská mozgová obrna
vrodené a nadobudnuté ochrnutia následky nedostatku kyslíka 
Spina Bifida napr. pri topení sa
mozgovo-lebečné poranenie stavy po meningitíde a encefalitíde 

následky juvenilnej mozgovej porážky 

( )

Komplexne a individuálne

Terapia už pre dojčatá



Pre lepšiu budúcnosť
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„Koniec vozíčka”
„Pripravte sa na to, že Vaše dieťa bude viesť šťastný 

život na vozíčku“, spomína si Petra Lugerová na prvé 
diagnózy. Jej dcéra Magdalena bola od narodenia v dôs-
ledku mozgovej obrny ochrnutá. Pomocou Adeli terapií 
kozmickej medicíny jej však začal nový život: Napriek 
prvým prognózam dnes Magdalena dokáže sama chodiť, 
rozprávať a v škole držať krok s rovnako starými deťmi. 
Dokonca chodí aj na telesnú výchovu.

Magdalena, 10, Rakúsko

„O pár operácií menej”
Samuel Pagliai bol od narodenia spasticky ochrnutý. 

Lekár mu odporúčal operácie a liečenie botoxom. 
Namiesto toho sa Samuelovi rodičia rozhodli pre ADELI 
antigravitačnú terapiu s kozmickým oblekom. Už po prvej 
terapii dokázal Samuel prvýkrát v živote samostatne 
sedieť, prehĺtať a hovoriť. Úspešne sa tak vyhol niekoľkým 
operáciám.

Samuel, 9, Taliansko

„Už mi nemusíš dávať ruku”
Tragédia, ktorá otriasla Slovenskom – dvojročné 

dvojčatá Deanka a Damiánko vypadli z okna z piateho 
poschodia obytného domu. Chlapček zomrel a diev-
čatko, ktoré dopadlo priamo na svojho brata, s ťažkými 
následkami prežilo. O jej osud sa zaujímali aj médiá a aj 
vďaka nim absolvovala svoj prvý pobyt v ADELI Centre. 
Deanka tu opäť začína chodiť. ,,Keď sme odchádzali, 
dcérka už prešla väčší kus cesty sama, asi nejakých 100 
krokov. A stále mi opakovala, mama, pozri čo viem, už mi 
nemusíš dávať ruku,“ hovorí jej mama. Pobyt Deanka 
potom opakovala ešte niekoľkokrát, vždy s lepšími 
výsledkami. Dievčatko má reálnu šancu na úplné 
uzdravenie.

Deanka, 5, Slovensko



Propriocepcia:
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Náš mozog sa od narodenia učí 
kontrolovať pohyb tela prostred-
níctvom výmeny signálov medzi telom a 
mozgom.

Proces učenia mozgu trvá celý život. 
Toto sa deje vo forme permanentnej 
spätnej väzby prostredníctvom tzv. afe-
rentných impulzov (pozri vyššie). 
Početné senzory v nervovom systéme 
(proprioreceptory) mozgu neustále a 
detailne oznamujú, čo práve robí telo.

V medicíne sa neustále vnímanie vlastného V porovnaní s najviac používanou moto- 
tela a permanentné vnímanie pohybov nazýva rickou rehabilitáciou má proprioceptívna 
propriocepcia.  Je  to  neustály  tok  informácií stimulácia pri liečení neurologických deficitov 
z tela do mozgu. Mozog tieto informácie prie- hlbší účinok. Propriocepcia totiž stimuluje 
bežne prijíma a ukladá a tým sa učí správne nervový systém tam, kde vznikla porucha a 
používať telesnú silu pri každom pohybe – pri tým vytvára lepší základ pre úspešnú 
vstávaní, chôdzi, jedení, uchopovaní, roz- rehabilitáciu.
právaní atď.  

E

A

A

E

Tok aferentných impulzov

Tok eferentných impulzov

Patológia Norma

Keď mozog pre poruchu v centrálnom preruší opatreniami, ktorými sa zdravá 
nervovom systéme vysiela telu nesprávne fyziologická propriocepcia stimuluje a mozog 
signály, prejavuje sa to navonok nedosta- je zásobovaný správnymi informáciami. 
točnou kontrolou tela, poruchami pohybov a Pod vedením špecialistov a s použitím 
niekedy aj poruchami reči. Vplyvom nes- najmodernejších prístrojov na posilnenie 
právnych pohybov sú spätne vysielané aferentných signálov pacienti vykonávajú 
nesprávne signály do mozgu, ktorý sa z nich špeciálne aktívne a pasívne pohybové 
snaží učiť. V odbornom jazyku sa týmto cvičenia.
signálom hovorí patologická propriocepcia. Výsledok: pacienti sa naučia kontrolovať 

ADELI terapia tento nesprávny kolobeh svoje telo.

Okrem ADELI Medical Centra v Európe nemeckej kozmickej neurológie ako aj ruskej 
sotva existuje iné neurorehabilitačné kozmickej medicíny.
centrum, ktoré používa proprioceptívnu 
stimuláciu tak intenzívne, individuálne a s toľ- Denne sa s pomocou až 4 špecialistov učia 
kými rozmanitými možnosťami. niekoľko hodín sedieť, chodiť, jesť a hovoriť. 

Pacienti v ADELI Centre sú liečení na Takto dosahujú výrazné pokroky a postupne 
základe najnovších poznatkov rakúsko- zvyšujú kvalitu svojho života. 

Jedinečné v Európe

Znovuzískanie kontroly tela

Správny základ



Dr. h. c. univ. prof. Dr. 

Franz Gerstenbrand

„Prístroje vyvinuté kozmickou neuro-
lógiou na obmedzenie porúch vyvo-
lanými beztiažovým stavom, môžu byť 
nasadené na aktivovanie proprio-
ceptívneho systému a jeho vplyvu na 
motoriku. Používaním kozmického 
obleku boli vyvinuté nové liečebné 
programy. Vibračno-stimulačná obuv 

sa už používa pri rehabilitácii spastických syndrómov a pri 
prevencii „Bed Rest“ syndrómu.

Poznatky z výskumu proprioceptívneho systému z pravého a 
simulovaného beztiažového stavu otvárajú novú cestu reha- 
bilitácie. Výskum taktiež prináša diagnostické metódy na včas-
né rozpoznanie neurologických ochorení.“

a propriocepcia
Kozmická neurológia
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Efektívnejšia terapia
ADELI Medical Center je jedinečné tým, že využíva špeciálne prístroje a 
postupy, ktoré pochádzajú z kozmickej medicíny. Tým sa stáva prog-
ram terapie pre každého pacienta ešte efektívnejším. 

Spôsoby použitia boli vyvinuté vedcami v USA, Rusku a Nemecku 
preto, aby sa predišlo poškodeniu nervových a svalových systémov 
kozmonautov. Sú to poškodenia, ktoré vznikajú vplyvom nedostatku 
pohybu a stavom beztiaže. Ako pri pacientoch s poškodením mozgu, 
tak aj mozog kozmonauta „zabudne“ na správnu koordináciu pohybov 
pri nedostatku správnych informácií. Náhradou v tomto prípade je sti-
mulácia zdravej propriocepcie.

človeka je ako softvér, ktorý je pevne integrovaný do nervového 
systému. Tento program riadi každý ľudský pohyb ako reakciu na 
neustále pôsobiacu gravitačnú silu – umožňuje predovšetkým kontrolu 
hlavy, trupu a podpornú a pohybovú funkciu nôh.  

Veľa  pacientov  má  antigravitačný  systém  nedostatočne  vyvi-
nutý. V niektorých prípadoch existujú vrodené poruchy, alebo k poš-
kodeniu programu došlo po poranení mozgu. Toto postihuje hlavne 
pacientov na vozíku a pacientov pripútaných na lôžko, ale aj ľudí s pos-
tihnutím chôdze alebo poruchami rovnováhy.

majú špeciálne cvičenia so simulovanou gravitáciou: so záťažovými a 
odľahčujúcimi oblekmi z ruskej kozmickej medicíny. Z nemeckej a 
rakúskej kozmickej neurológie pochádza stimulácia chodidla a vibračná 
terapia, ktoré sa významne podieľajú na úspechu liečby.

www.adelicenter.com

Mimoriadnu účinnosť  

Antigravitačný systém
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Poškodenia mozgu v dôsledku nedostatku kyslíka

Kyslík aktivuje mozog

Nedostatok kyslíka počas pôrodu je známou príčinou detskej mozgovej obrny. Tento 
nedostatok vedie ku krvácaniu do mozgu a následnému poškodeniu detského mozgu. 

Nedostatok kyslíka v mozgovom tkanive u dospelých ľudí je zväčša príčinou mozgovej porážky.   
Zničené mozgové bunky sú síce stratené, ale v okolí centra poškodenia sa nachádzajú funkčné 

neaktívne bunky, tzv. „idlying neurons“  (nečinné neuróny), ktoré možno znovu aktivovať. 

Vzduch, ktorý dýchame, obsahuje 78% dusíka, 21% kyslíka a rôzne ďalšie plyny ako napr. argón, 
neón a hélium. 

Pri oxygenoterapii sa v hyperbarickej kyslíkovej komore nedýcha vzdušná zmes, ale čistý kyslík 
pri tlaku od 0,7 do 1,3 baru. Tým stúpa obsah kyslíka v tele až na 25-násobok. Takto sa prekonávajú 
blokády prísunu kyslíka k dôležitým telesným systémom a aktivujú sa početné funkcie. Po úspeš-
nom použití v intenzívnej medicíne sa tento postup teraz používa aj v neurorehabilitácii.  

oxygenoterapia
Hyperbarická

Najmodernejšia kyslíková komora Reaktivovanie mozgových buniek
Pre ADELI Medical Center bola vytvorená Dokonca aj v tých častiach mozgu, ktoré 

špičková tlaková komora. Komora je po nie sú prekrvované, prispieva hyperbarická 
technickej stránke najmodernejšia a umož- oxygenácia k tomu, že poškodené oblasti        
ňuje popri optimálnej liečbe priebežné pozo- a neaktívne bunky sú opäť zásobované 
rovanie pacientov osobitne vyškoleným kyslíkom. 
zdravotníckym personálom a dodatočný ,,Spiace“ neuróny sa aktivujú a umožnia 
počítačový dohľad. obnovenie niektorých mozgových funkcií.

V komore je miesto pre 12 pacientov, ako Dôležité je, aby sa nové mozgové kapacity 
aj pre dvoch špeciálne vyškolených začali ihneď primerane podporovať: intenzívna 
pracovníkov, ktorí sa o nich počas liečby  proprioceptívna stimulácia v ADELI Medical 
starajú. Centre je osvedčená metóda, ktorá napomáha 

Počas  60  až  120  minútových  expozícií opätovnému naučeniu sa správnych pohybov 
v hyperbarickej komore je na želanie možné a v rámci možností aj ich vykonaniu samotným 
aj počúvanie hudby alebo pozeranie videa. pacientom.
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Všetkými prostriedkami
k úspechu

Originálna kombinácia metód

Znovuzískanie kvalitného života

Ako jediné zdravotnícke zariadenie v Európe spája ADELI Medical Center dva mimoriadne 
účinné postupy liečenia pacientov s poškodením centrálneho nervového systému: 
intenzívnu propriocepciu a hyperbarickú oxygenoterapiu.   

Túto kombináciu ADELI Centrum vyvinulo spolu s renomovanými nemeckými a rakúskymi 
neurológmi tak, aby sa účinnosť liečebného programu ďalej zvyšovala.

Základ tejto kombinácie je inteligentný a jednoduchý a osvedčil sa od prvého použitia. 
Hyperbarická oxygenoterapia aktivuje poškodené časti v centrálnom nervovom systéme, 
opätovne zaktivizuje mozgové bunky, ktoré sú znova schopné „učiť sa“. Proprioceptívna 
stimulácia mozog intenzívne zásobuje správnymi informáciami, ktoré je možno novo-
vytvorenými kapacitami rýchlo a efektívne ukladať. 

Pacienti, ktorí sú pre tento liečebný 
program vhodní, tým získavajú 

možnosť rýchlej a efektívnej 
rehabilitácie na svojej ceste za 
samostatnosťou a kvalitnejším 
životom.

Ďalšie informácie
o programe neurorehabilitácie a 
ostatných jedinečných pos-
tupoch nájdete v Katalógu 
služieb a kvalitatívnych kritérií 
ADELI Medical Centra  
a na adrese
www.adelicenter.com 
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Po druhom rehabilitačnom
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Po treťom rehabilitačnom
pobyte



Zdravie aj oddych
V ADELI Medical Centre sa kladie veľký dôraz na POHODU 

pacientov a ich rodiny. Najviac nás teší, keď ľudia sprevádzajúci 
pacientov považujú pobyt za dovolenku, pretože pacient je zaručene 
v dobrých rukách.

Centrum sa nachádza v pokojnom prostredí, vzdialené len pár 
minút od obchodov, nákupného centra a centra Piešťan. 

ADELI Medical Center Adresa: Kontakt:
Klinika pre neurológiu, rehabilitáciu, Hlboká 47 Tel.: +421 33 77 18107
fyzikálnu medicínu, reumatológiu, 921 01 Piešťany Fax: +421 33 77 18108
balneológiu, klinickú logopédiu, Slovenská republika Web: www.adelicenter.com
hyperbarickú a intenzívnu medicínu E-mail: info@adeli-center.com 
 Facebook: www.facebook.com/adelicenter

Bez každodenných starostí
Na viac ako 8000 m² sa všetko nachádza pod jednou strechou – 

ubytovanie v bezbariérových izbách s bezplatným WiFi prístupom na 
internet, stravovanie v reštaurácii alebo kaviarni a relax pre 
rodinných príslušníkov našich pacientov: masáže, bazén a sauna. 

O aktívny oddych je takisto postarané – bicyklovanie, turistika, 
bowling, tenis, golf alebo squash. 

Pre malých hostí a pacientov je pre rozptýlenie k dispozícii detský 
klub, detské kútiky a relaxačná miestnosť - snoozle room. 
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