
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, 
 
 

ve spolupráci se statutárním městem Bohumín jsme pro Vaše děti připravili nabídku léčebného pobytu. 
Jsme odbornou dětskou léčebnou respiračních nemocí se speleoterapií, která se nachází v krásném 
prostředí podhůří Jeseníků ve Zlatých Horách. Naše léčebna se specializuje na léčbu opakovaných a 
chronických nemocí horních a dolních dýchacích cest. Využijte možnosti pobytu Vašeho školáka v 
ekologicky nezatíženém prostředí s individuálně cílenou klimatoterapií, speleoterapií, rehabilitací a 
inhalací, které dítěti zlepší zdravotní stav. 

Na aktuální stav životního prostředí v místě naší dětské léčebny, a pro srovnání také v místě Vašeho 

bydliště, se můžete podívat na stránkách http://air.zuova.cz/teom/ora_stanice_vypis.php. Stav životního 

prostředí monitorujeme nepřetržitě. 
 
Léčíme děti s těmito diagnózami: 
 
- Astma bronchiale a alergie, 
- opakované záněty horních cest dýchacích, hrtanu, plic a středního ucha, 
- opakované záněty průdušek a průdušnice, 
- opakované angíny a alergické rýmy. 

 

Nástup na  28 denní pobyt je  5. února 2018,  přičemž společná doprava je zajišťována  

městem Bohumín. 
 
Děti budou během léčebného pobytu navštěvovat Základní školu při dětské léčebně (1.- 9. třída), která 
zajišťuje výuku pacientů v plném rozsahu, včetně výuky cizích jazyků (AJ, NJ, RJ). Je zde kladen důraz 
na individuální přístup. Není třeba se tedy bát absence, výuka se dětem do školní docházky započítává. 
 
Co Vy, rodiče, můžete udělat pro to, aby Vaše dítě mohlo léčebný pobyt absolvovat? 
 

- Navštivte dětského lékaře Vašeho dítěte a požádejte ho o vypsání Návrhu na pobyt v odborném 
léčebném ústavu. Návrh je potřeba ihned zaslat na příslušnou zdravotní pojišťovnu ke schválení, 
zdravotní pojišťovna již schválený Návrh zašle k nám. Léčebný pobyt je pro Vaše dítě plně 
hrazen zdravotní pojišťovnou.  

- Co nejdříve rezervujte dítěti pobyt v naší léčebně, a to nehledě na to, zda již máte vyřízený návrh. 
Pobyt rezervujte buď telefonicky - paní Gabriela Jurásková, 584 425 013 a 608 578 887, nebo 
emailem – prijimaci.kancelar@speleoterapie.cz , vždy s odkazem na město Bohumín.  

- Tato nabídka je určena žákům  1. -  9. tříd. 
 
Děti budou ubytovány ve 2 - 4 lůžkových pokojích, pobyt je čtyřtýdenní. O víkendu je možno děti po 
domluvě navštěvovat. Během léčebného pobytu si děti užijí také aktivit v přírodě, výtvarné aktivity, 
diskotéky, poznají nové kamarády a prostředí. Další informace o léčebně se můžete dočíst na stránkách 
www.speleoterapie.cz. 
  
Těšíme se na Vás. Jsme místem, kde se Vašim dětem lépe dýchá...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANATORIUM EDEL s.r.o. 

Lázeňská 491,793 76 Zlaté Hory  
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