MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
PRÍRODNÝCH LIEÈEBNÝCH KÚPE¼OV A KÚPE¼NÝCH LIEÈEBNÍ
Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební poskytujúcich ambulantnú a ústavnú kúpe¾nú starostlivos patria
 ambulantné zariadenie,
 zariadenia na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.
Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební poskytujúcich ústavnú kúpe¾nú starostlivos patrí aj vybavenie pre pohotovostnú slubu.
A.

AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Základné priestory ambulantného zariadenia prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební sú:
 ambulancia (vyetrovòa) a prípravovòa,
 èakáreò,
 WC pre pacientov.
Minimálne vybavenie ambulancie:
priestorové:
15 m2
vecné:
 vyetrovacie leadlo s minimálnou výkou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, schodíky, prikrývka a zástena,
 umývadlo,
 vybavený priestor pre administratívnu prácu,
 technické vybavenie pre komunikaèné spojenie,
 stolièka pre pacienta,
 veiak na aty,
 nádoba na odpad so liapadlom,
 tlakomer, fonendoskop.
Minimálne vybavenie prípravovne:
priestorové:
12 m2
vecné:
 vyetrovacie leadlo s minimálnou výkou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, schodíky, prikrývka a zástena,
 stolièka pre pacienta,
 veiak na aty,
 umývadlo,
 vybavený priestor pre administratívnu prácu,
 kartoteèná uzamykate¾ná skriòa,
 technické vybavenie pre komunikaèné spojenie,
 tlakomer, fonendoskop, teplomer, osobná váha,
 uzamykate¾ná skriòa na lieky a zdravotnícke pomôcky s prísluným vybavením pod¾a indikaèného zamerania,
 chladnièka na lieky,
 skrinka na nástroje a pomôcky, infúzny stojan,
 asistenèný stolík,
 nádoba na odpad so liapadlom.
V ambulancii sa pre pacienta zriaïuje priestor so zástenou na vyzliekanie. Prípravovòa slúi ako hlavné pracovisko
sestry. Jedna prípravovòa sa môe zriadi aj pre dve ambulancie.
Èakáreò nadväzuje z prevádzkového h¾adiska na prípravovòu alebo na ambulanciu. Na jedno miesto pre pacienta
je minimálna plocha 2 m2, prièom minimálna plocha èakárne je 10 m2. Spoloènú èakáreò pre dve alebo viac ambulancií mono zriadi, ak ide o ambulancie s rovnakým odborným zameraním. V èakárni musí by na jednu ambulanciu
minimálne 5 miest na sedenie. V èakárni sa obvykle umiestòuje aj príruèný stolík alebo iné podobné vybavenie.
Podlahy vo vetkých uvedených priestoroch vrátane WC pre pacientov musia by umývate¾né.

B.

ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPE¼NEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE

B.1 Veobecná charakteristika
Minimálne materiálno-technické a priestorové vybavenie urèujúcich zariadení na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je:
Oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov:
Vaòové kúpele
 balneologická vaòa  balneologický box pre podávanie kúpe¾a na báze prírodnej lieèivej vody, relaxaèné leadlo
s prikrývkou, teplomer, stopky, signalizácia,
 plocha boxu 6 m2, plocha leadla 3 m2,
 poèet leadiel  2 na 1 box
Bazénové kúpele
 bazén pre podávanie kúpe¾a na báze prírodnej lieèivej vody s monosou
 dezinfekcie vody,
 denného 100 % napustenia a obmenenia celého objemu poèas prevádzky,
 výka hladiny vody  maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výkou do 150 cm,
 maximálne 130 cm pre pacientov s výkou nad 150 cm,
 plocha na 1 pacienta 3 m2
Bazén pre sedací kúpe¾:
 bazén pre podávanie sedacieho kúpe¾a na báze prírodnej lieèivej vody,
 výka hladiny vody  maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výkou do 150 cm,
 maximálne 130 cm pre pacientov s výkou nad 150 cm,
 kontrukcia bazénu umoòujúca sedenie a èistenie tejto èasti bazénu,
 plocha na 1 pacienta 3 m2
Perlièkový rot:
 z plastového materiálu s prívodom stlaèeného vzduchu,
 rozmery pod¾a umiestnenia
Rehabilitaèný bazén:
 bazén s výkou hladiny vody

 optimálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výkou do 150
cm, prípadne s monosou regulácie hladiny vody,
 maximálne 130 cm pre pacientov s výkou nad 150 cm,
 plocha pre cvièenie na 1 pacienta  nad 150 cm výky osoby 6 m2, do 150 cm výky osoby 4 m2

Oddelenie vodolieèby:
Podvodová masá
 peciálna vaòa pre podvodové masáe, sprcha,
 plocha 8 a 10 m2 (u Hubbarda 16 m2)
Kneippov liapací kúpe¾ (noné kúpele)
 2 vanièky hlboké 50 cm s håbkou vody 30 cm a s teplotou 10 oC  16 oC a 40 oC  45 oC,
 plocha 3 m2
Celotelový vírivý kúpe¾ alebo whirlpool
 potrebné je vybavenie schodíkmi alebo zábradlím,
 plocha pod¾a výrobcu (ve¾kosti vane) so zabezpeèením prístupu zo vetkých strán
Vírivý kúpe¾ pre horné konèatiny
 tvarovaná vanièka na horné konèatiny so stolièkou,
 plocha 3 m2
Vírivý kúpe¾ pre dolné konèatiny
 tvarovaná vanièka na dolné konèatiny so stolièkou,
 plocha 4 m2
kótske streky
 vodolieèebná katedra na podávanie teplého a studeného streku,
 aplikaèná plocha miestnosti 6 m x 2 m (12 m2)

Kneippove polevy
 vodovodná batéria s termostatom s Kneippovou hadicou, peciálne upravená lavica,
 plocha na sedenie 4 m2, plocha pre leadlo 6 m2
Fínska sauna
 saunový priestor, miestnos pre odpoèívanie s lôkami, sprcha,
 saunový priestor pod¾a kapacity saunového zariadenia  plocha 4 m2 na 1 pacienta,
 poèet lôok v miestnosti na odpoèívanie pod¾a kapacity saunového priestoru  plocha na 1 lôko 3 m2,
 poèet spàch na ochladzovanie  1 sprcha na 2 pacientov v saune
Oddelenie elektrolieèby:
 box pre podávanie elektrolieèby,
 plocha 3 m2
Oddelenie teplolieèby:
 box na podávanie zábalov, prípravovòa zábalov,
 plocha boxu 3 m2, prípravovòa zábalov  pod¾a noriem udaných výrobcami pouitých prístrojov
Oddelenie inhalaènej lieèby:
 inhalaèný box  inhalaèný aparát, umývadlo, prípravovòa medikamentov,
 plocha 3 m2 na 1 pacienta,
 poèet umývadiel  1 umývadlo na inhalaèný aparát
Oddelenie svetlolieèby:
TOMESA
 zariadenie na integrovanú balneofototerapiu, výrobcom predpísané ochranné okuliare,
 plocha 8 m2
Boxy pre svetlolieèbu
 prísluné prístroje  biolampa, IR (pod¾a potreby),
 plocha pod¾a výrobcu a hygienických poiadaviek
Oddelenie pre podávanie podkoných plynových injekcií:
 priamy prívod riedlového plynu alebo tlaková nádoba so riedlovým alebo s medicinálnym oxidom uhlièitým, uzatváracím a redukèným ventilom, manometrom, prívodnou hadièkou s dávkovaèom a násadcom ihly,
 manipulaèný stolík, leadlo, umývadlo,
 plocha 12 m2
Oddelenie pre podávanie klasických masáí:
 masérsky box, masány stôl, sprcha,
 plocha boxu 6 m2, poèet spàch  1 na 3 masérske kabíny
Zariadenia pre individuálnu rehabilitáciu:
 box pre individuálnu lieèebnú telesnú výchovu a reflexné masáe (box pre individuálnu rehabilitáciu) s výkovo nastavite¾ným rehabilitaèným stolom prístupným zo vetkých strán, skrinka na cvièebné pomôcky,
 plocha miestnosti alebo boxu15 m2
Oddelenie trakènej lieèby:
 box pre trakènú lieèbu,
 plocha pre trakciu v sede 4 m2, v polohe lemo 6 m2
Zariadenie pre nácvik chôdze:
 bradlový chodník
Telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb):
 inenky, cvièebné pomôcky,
 plocha 6 m2 na 1 pacienta
Stacionárny bicykel:
 plocha 2 m2 na 1 zariadenie
Priestory pre terénnu kúru:
 vhodné priestory pre klimatickú lieèbu v mieste uznaných klimatických podmienok vhodných na lieèenie s uprave-

ným terénom pre pohyb pacientov; upravená plocha na skupinovú lieèebnú rehabilitáciu, cvièebné pomôcky v teréne; pre indikácie II a XXII s vyznaèením obanosti a dåky terénnej trasy
Edukaèná miestnos:
 miestnos s vybavením pre nácvik individuálnej kontroly glykémie, aplikácie inzulínu a pre nácvik prípravy diétnej
stravy
Ergoterapia:
 vybavenie pre nácvik denných èinností  panel pre výcvik ruky, zariadenie pre muzikoterapiu a arteterapiu a ïalie
pomôcky pre nácvik základných denných èinností
Podlahy vo vetkých priestoroch s výnimkou sociálnych miestností personálu musia by umývate¾né. WC pre pacientov musí by prístupné z kadého oddelenia s podávanou procedúrou. Priestory, v ktorých sa poskytujú balneoterapia, vodolieèba a procedúry lieèebnej rehabilitácie, musia ma zabezpeèenú monos dostatoènej výmeny vzduchu.
B.2 Rozdelenie pod¾a indikácií
Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební zariadeniami na
poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepoèítané
 na 100 lôok skutoène podanej ústavnej kúpe¾nej starostlivosti alebo na 100 pacientov v priebenej ambulantnej
kúpe¾nej starostlivosti pri indikáciách u pacientov po dovàení 18. roku veku,
 na 50 lôok skutoène podanej ústavnej kúpe¾nej starostlivosti alebo na 50 pacientov v priebenej ambulantnej kúpe¾nej starostlivosti pri indikáciách u pacientov pred dovàením 18. roku veku,
ak nie je uvedené inak.
Indikácie u pacientov po dovàení 18. roku veku
I. Onkologické choroby
 materiálno-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu pod¾a indikácie príslunej pre postihnutý systém organizmu.
II. Choroby obehového ústrojenstva
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní
a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne,
 oddelenie pre podávanie podkoných plynových injekcií s oxidom uhlièitým
1,
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
1,
 telocvièòa pre kontrolovanú fyzickú aktivitu
1,
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 stacionárny bicykel
2,
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
2,
 priestory pre terénnu kúru,
 oddelenie elektrolieèby (galvanoterapia, nízko- a strednofrekvenèné prúdy)  boxy
2,
 oddelenie svetlolieèby (biolampa)  box
1,
 oddelenie vodolieèby  1x noné kúpele, 2x vírivé kúpele pre horné konèatiny,
2x vírivé kúpele pre dolné konèatiny,
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  boxy
2,
 oddelenie funkènej diagnostiky (echokardiografia, ergometrické pracovisko vybavené
pod¾a odporúèaní Slovenskej kardiologickej spoloènosti, Holterovo monitorovanie)  1 oddelenie
na zdravotnícke zariadenie,
 12-zvodové EKG  1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,
 izba vybavená pre intenzívnu starostlivos (IS)  1 izba na zdravotnícke zariadenie,
 ubytovacia èas vybavená signalizaèným zariadením,
 príruèné laboratórium pre vyetrenie glykémie, INR, vèasných markerov nekrózy myokardu  1 laboratórium na
zdravotnícke zariadenie.

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a liaz s vnútornou sekréciou
 zariadenie pre pitnú lieèbu na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
pokia¾ ide o studenú prírodnú lieèivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 oddelenie vodolieèby  3x noné kúpele, 2x vírivé kúpele pre dolné konèatiny,
1x podvodová masá a 1x kótske streky,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly)  boxy
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  boxy
 oddelenie elektrolieèby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenèné prúdy)  boxy
 telocvièòa pre väèie skupiny (do 15 osôb)  1 telocvièòa na zdravotnícke zariadenie,
 priestory pre terénnu kúru  len indikácie IV,
 edukaèná miestnos  len indikácie IV pre edukaèné pobyty diabetikov
 glukometer

2,
2,
2,
1,
1.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 inhalaèné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody pod¾a prílohy è. 3 alebo na báze
vhodnej plnenej prírodnej lieèivej vody, ak ide o poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti s vyuívaním
klimatických podmienok vhodných na lieèenie; poèet boxov musí umoni podanie minimálne
jednej inhalácie denne kadému pacientovi,
 pri prírodných lieèebných kúpe¾och a kúpe¾ných lieèebniach s vyuívaním zdroja
prírodnej lieèivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny  boxy
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  boxy
 oddelenie elektrolieèby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenèné prúdy)  box
 oddelenie vodolieèby 1x fínska sauna, 2x armatúry na Kneippove polevy pre Kneippovu vodolieèbu,
1x kótske streky, 2x noné kúpele,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly)  boxy
 oddelenie svetlolieèby (IR)  box
 priestory pre terénnu kúru,
 oddelenie funkènej diagnostiky (spirometrické vyetrenia)  1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie.

5,
1,
2,
2,
1,
2,
1,

VI. Nervové choroby
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne,
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  boxy
 oddelenie elektrolieèby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenèné prúdy, galvanoterapia)  boxy
 oddelenie elektrodiagnostiky a elektrostimulácie  box
 oddelenie vodolieèby  2x celotelové vírivé kúpele alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masá,
1x kótske streky a 1x noné kúpele,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango)  boxy
 vybavenie pre základnú ergoterapiu  nácvik denných èinností  1 pracovisko ergoterapie
na zdravotnícke zariadenie,
 zariadenie na nácvik chôdze
 zariadenie na cvièenie v závesoch
 zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ako mobilných pacientov

3,
1,
2,
2,
1,
3,
1,
1,
1.

VII. Choroby pohybového ústrojenstva
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne,
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,

3,
1,














oddelenie pre podávanie klasických masáí  boxy
oddelenie elektrolieèby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenèné prúdy, galvanoterapia)  boxy
laser  1 pracovisko laseroterapie na zdravotnícke zariadenie
oddelenie vodolieèby  2x vírivé kúpele pre horné konèatiny a 2x vírivé kúpele pre dolné konèatiny
alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masá, 1x kótske streky a 2x noné kúpele,
oddelenie pre magnetoterapiu  box
oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango)  boxy
box na trakènú lieèbu
vybavenie pre základnú ergoterapiu  nácvik denných èinností  1 pracovisko ergoterapie
na zdravotnícke zariadenie,
zariadenie na nácvik chôdze
zariadenie na cvièenie v závesoch
rehabilitaèný bicykel
zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ako mobilných pacientov

2,
2,

1,
3,
1,
1,
1,
3,
1.

VIII. Choroby oblièiek a moèových ciest
 zariadenie pre pitnú lieèbu na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
pokia¾ ide o studenú prírodnú lieèivú vodu, musí by zabezpeèený i ohrev vody,
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 bazén pre sedací kúpe¾
 oddelenie elektrolieèby  boxy
 oddelenie vodolieèby  2x noné kúpele,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango)  boxy
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
 masérske kabíny
 základné laboratórium na vyetrenie moèa  1 na zdravotnícke zariadenie.

1,
2,
3,
1,
1,
1,

IX. Duevné choroby
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne,
 miestnos pre individuálnu psychoterapiu
 miestnos pre skupinovú muzikoterapiu a arteterapiu
 oddelenie vodolieèby  2x celotelové vírivé kúpele, 1x podvodová masá a 1x kótske streky,
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  box
 priestory pre terénnu kúru,
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 vybavenie pre základnú ergoterapiu  nácvik denných èinností  1 pracovisko ergoterapie
na zdravotnícke zariadenie.

1,
1,
1,
1,

X. Koné choroby
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody
pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi bolo
moné poda kúpe¾ 6x týdenne,
 perlièkový rot
 oddelenie svetlolieèby  UV svetlo selektívne aj iarièe peciálne lokálne  boxy
prípustné aj zariadenie TOMESA
 miestnos pre aplikáciu externých koných prípravkov
 oddelenie teplolieèby  box
 oddelenie elektrolieèby  box
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  box
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)

2,
3,
1,
1,
1,
1,
1.

XI. enské choroby
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadej pacientke bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne,
 bazén pre sedací kúpe¾

1,








oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly)  boxy
telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)
oddelenie vodolieèby  1x podvodová masá, 1x celotelový vírivý kúpe¾, 1x noné kúpele,
oddelenie elektrolieèby (elektrostimulácia, vysokofrekvenèné prúdy, galvanoterapia)  boxy
oddelenie pre podávanie klasických masáí  box
vybavenie ambulancie gynekológa

4,
1,
2,
1,
1.

XII. Choroby z povolania
 materiálno-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu pod¾a indikácie príslunej
pre postihnutý systém organizmu.
Indikácie pre pacientov pred dovàením 18. roku veku
XXI. Onkologické choroby
 materiálno-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu pod¾a indikácie príslunej
pre postihnutý systém organizmu.
XXII. Choroby obehového ústrojenstva
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody
pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi
bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaòu),
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
 priestory pre terénnu kúru
 inhalaèný box
 oddelenie elektrolieèby  box
 oddelenie svetlolieèby  minimálne 1 box pre biolampu a 1 box pre IR,
 oddelenie funkènej diagnostiky (echokardiografia, Holterovo monitorovanie)  1 oddelenie na zdravotnícke
zariadenie,
 12-zvodové EKG  1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,
 izba vybavená pre intenzívnu starostlivos (IS)  1 izba na zdravotnícke zariadenie,
 ubytovacia èas vybavená signalizaèným zariadením.

1,
1,
1,
1,

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva
XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a liaz s vnútornou sekréciou
 zariadenie pre pitnú lieèbu na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3; pokia¾ ide o studenú prírodnú
lieèivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly)  box
1,
 oddelenie elektrolieèby  box
1,
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov
1,
 priestory pre terénnu kúru  len indikácie XXIV,
 glukometer  na 100 pacientov
1.
XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 inhalaèné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody pod¾a prílohy è. 3 alebo na báze
vhodnej plnenej prírodnej lieèivej vody, ak ide o poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti
s vyuívaním klimatických podmienok vhodných na lieèenie; poèet boxov musí umoni
podanie minimálne jednej inhalácie denne kadému pacientovi  boxy minimálne
 pri prírodných lieèebných kúpe¾och a kúpe¾ných lieèebniach s vyuívaním zdroja
prírodnej lieèivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny  boxy na 100 pacientov
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu
 oddelenie vodolieèby 1x fínska sauna a 1x noné kúpele,

2,
5,
1,
1,







rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly)  box
oddelenie svetlolieèby  box pre IR
priestory pre terénnu kúru,
oddelenie funkènej diagnostiky (spirometrické vyetrenia) 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie.

1,
1,

XXVI. Nervové choroby
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody
pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi
bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaòu),
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu  na 100 pacientov
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  box na 100 pacientov
 oddelenie elektrolieèby  box
 oddelenie pre elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu  na 100 pacientov
 oddelenie vodolieèby  1x celotelový vírivý kúpe¾ a 1x podvodová masá,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango)  box
 vybavenie pre základnú ergoterapiu  nácvik denných èinností  1 pracovisko ergoterapie
na zdravotnícke zariadenie,
 zariadenie na nácvik chôdze
 zariadenie na cvièenie v závesoch
 zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ako mobilných pacientov

5,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1.

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody
pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi
bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaòu),
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu  na 100 pacientov
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 oddelenie pre podávanie klasických masáí  box na 100 pacientov
 oddelenie elektrolieèby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenèné prúdy, galvanoterapia)  box
 oddelenie vodolieèby  1x vírivý kúpe¾ pre horné konèatiny, 1x vírivý kúpe¾ pre dolné konèatiny
a 1x podvodová masá,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango)  box
 zariadenie na nácvik chôdze
 zariadenie na cvièenie v závesoch
 zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ako mobilných pacientov

4,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1.

XXVIII. Choroby oblièiek a moèových ciest
 zariadenie pre pitnú lieèbu na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody pod¾a prílohy è. 3;
pokia¾ ide o studenú prírodnú lieèivú vodu, musí by zabezpeèený i ohrev vody,
 rehabilitaèný bazén  1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
 bazén pre sedací kúpe¾  na 100 pacientov
 oddelenie elektrolieèby  box
 oddelenie vodolieèby  2x noné kúpele na 100 pacientov,
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango)  box na 30 pacientov
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov
 boxy pre individuálnu rehabilitáciu  na 100 pacientov
 základné laboratórium na vyetrenie moèa  1 na zdravotnícke zariadenie.

1,
1,
1,
1,
1,

XXIX. Choroby gynekologické
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody
pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadej pacientke bolo
moné poda kúpe¾ 6x týdenne (denne najviac 15 pacientiek na 1 vaòu),
 bazén pre sedací kúpe¾  na 50 pacientiek
 oddelenie teplolieèby (parafínové alebo peloidové zábaly)  box na 25 pacientiek

1,
1,

 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientiek
 oddelenie vodolieèby  1x celotelový vírivý kúpe¾ a 1x noné kúpele na 100 pacientiek,
 vybavenie ambulancie gynekológa

1,
1.

XXX. Koné choroby
 oddelenie vaòových a bazénových kúpe¾ov na báze vhodnej prírodnej lieèivej vody
pod¾a prílohy è. 3; poèet vaní a miest v bazéne musí by taký, aby kadému pacientovi
bolo moné poda kúpe¾ 6x týdenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaòu),
 perlièkový rot
 oddelenie svetlolieèby  UV svetlo selektívne aj iarièe peciálne lokálne  boxy
prípustné aj zariadenie TOMESA
 miestnos pre aplikáciu externých koných prípravkov
 oddelenie teplolieèby  na 100 pacientov
 telocvièòa pre malé skupiny (do 6 osôb)  na 100 pacientov

1,
3,
1,
1,
1.

Diagnostické prístrojové vybavenie potrebné na spresnenie diagnózy a stanovenie lieèebného plánu nie je povinným vybavením prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební. Zdravotnícke zariadenia môu potrebné diagnostické úkony zmluvne zabezpeèova na iných, na to prísluných pracoviskách. Výnimkou je diagnostické prístrojové vybavenie uvedené v minimálnom materiálno-technickom vybavení prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných
lieèební zariadeniami na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.
C. VYBAVENIE PRE POHOTOVOSTNÚ SLUBU
Minimálne priestorové a vecné vybavenie pre pohotovostnú slubu prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební poskytujúcich ústavnú kúpe¾nú starostlivos je:
priestorové:
20 m2 (samostatná miestnos alebo identická s prípravovòou)
vecné:
 vyetrovacie leadlo s minimálnou výkou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, prikrývka,
 ruèný kriesiaci prístroj s odsávaèkou,
 tlakomer, fonendoskop,
 skrinka s liekmi prvej pomoci,
 infúzny stojan,
 12-zvodové EKG,
 defibrilátor,
 tlaková f¾aa s medicinálnym O2, uzatváracím a redukèným ventilom,
 lekársky kufrík prvej pomoci s prísluným vybavením.
Podlaha v miestnosti musí by umývate¾ná.

