Tisztelt kollégák,

Vážení kolegovia,

szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2022.04.01-jén Pszichoterápiás Központ nyílik a légi kastély épületében (Lehnice 113, 930 37),
mely intenzív, nappali járóbeteg ellátást biztosít majd főleg személyiségzavarok és aﬀek v zavarok kezelésében.
Célunk az ambuláns és osztályos kezelés tehermentesítése, tekinte el a COVID járvány okozta túltelíte ségre a mentális
ellátórendszerünkben, valamint az anyanyelvi pszichológiai ellátás kereteinek bővítése. Az elhelyezkedése révén is rehabilitációs
potenciállal bíró hely, ugyanis egy ősfás park közepén található. A befogadó VITALITA kórház rehabilitációs- és ﬁzioterápiás
szolgáltatásai kombinálhatóak központunk kezelési tervével, illetve távolabbról érkező páciensek számára szállást is tudunk
biztosítani a kórházon belül.

informujeme Vás, že 1.4.2022 sa otvára Psychoterapeu cké centrum v kaš eli v Lehniciach (930 37 Lehnice 113).
Centrum bude poskytovať intenzívnu psychoterapeu ckú starostlivosť, dennou formou, najmä v oblas porúch
osobnos a afek vnych porúch.

A szakmai csapat klinikai pszichológusokból, pszichoterapeutákból, klinikai és/vagy pszichoterápiás képzésben lévő
pszichológusokból és pszichiáterből áll. Szemléletünkben a pszichoterápiás, azon is belül a pszichoanali kusan orientált
megközelítés áll előtérben. Pszichoterápiás intervenciók széles körét biztosítjuk: csopor erápia, egyéni pszichoterápia,
Jacobson-féle progresszív izomlazító relaxációs tréning, autogén tréning, művésze erápia, muzikoterápia, biblioterápia,
álomcsoport, gyászcsoport, pszichodráma, pszichoedukáció.
Szerződésben állunk az Általános Biztosítóval (VŠZP). A másik két egészségpénztár biztosíto jai számára az ellátás önköltséges,
illetve egészségpénztáruktól kérvényezhe k az ellátási költségek visszatértését (Žiadosť o poskytnu e príspevku na úhradu
zdravotnej starostlivos poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivos ).

A beléptetés első interjún keresztül történik, melyre a
terap.centrum@gmail.com, ill. a 0908 81 61 55-ös
tel. számon lehet jelentkezni, valamint előjegyzés
céljából a várólistánkra is ezeken az
elérhetőségeken keresztül lehet
feliratkozni.

Szakmai együ működésüket
sztele el KÖSZÖNI,

Naším cieľom je odbremeniť ambulantnú aj ústavnú formu zdravotnej starostlivos , vzhľadom na preťaženie systému
poskytovania psychickej zdravotnej starostlivos pre COVID pandémiu, ako aj vytvoriť bázu psychickej pomoci aj pre populáciu
s materinským jazykom maďarským. Umiestnenie centra v obrovskom parku Nemocnice Vitalita v Lehniciach má rekreačný
potenciál a pre železničný spoj je ľahko prístupné z celého Žitného ostrova (aj okolie Komárna má danú lokalitu len
na hodinu cesty). Rehabilitačné a fyzioterapeu cké služby Nemocnice VITALITA sú kombinovateľné s našimi
terapeu ckými modulmi. Pre pacientov, ktorí pre vzdialenosť nemôžu dochádzať, vieme zabezpečiť ubytovanie v rámci areálu.
Náš odborný m pozostáva z klinických psychológov, psychoterapeutov, zo psychológov v atestačnej príprave klinická
psychológia a/alebo psychoterapia a z psychiatra.
V danej inš túcii mienime v prístupe a v režime akcentovať psychoterapeu cké prístupy, náš náhľad je psychoanaly cky
orientovaný: komunitná skupina, skupinová terapia, individuálne psychoterapie, arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia,
nácvik relaxačných techník, autogénny tréning, biblioterapia, snová skupina, skupina smútkového procesu, psychodráma,
psychoedukácia, mindfulness. Centrum je zazmluvnené so VŠZP. Pre poistencov ostatných poisťovní sú naše služby prístupné
na priamu platbu, resp. refundáciou cez Žiadosť o poskytnu e príspevku na úhradu zdravotnej
starostlivos poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivos .

Pacientov prijímame po prvom interview, po ktorom
sa indikuje individuálny terapeu cký plán.
Na vstupné interview, ako aj na našu čakačku
je možné sa hlásiť mailom:
terap.centrum@gmail.com,
alebo na tel. č.: 0908 81 61 55.

Za odbornú spoluprácu
Vám vopred ĎAKUJE,
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