
SEZNAM  DIAGNOSTICKÝCH  A  TERAPEUTICKÝCH  PROCEDUR  POUŽÍVANÝCH  V ZÁKLADNÍCH  LÉČEBNÝCH  POSTUPECH 

Číslo 

proc 

Název procedury Poznámka Výkon Čas v min. Výkon provádí Definice  výkonu  / začátek , obsah , konec  / 

 

100 

  

VYŠETŘOVACÍ  METODY 

  

Lékaři 

101 Vstupní komplexní vyšetření 

lékařem  

 22 

21021 

60 Lékař 

 

 

začátek 

 

obsah 

 
 

 

konec 

Prostudování dokumentace, zjištění anamnézy, uložení pacienta do 

vyšetřovací polohy. 

Klinické vyšetření pacienta lékařem v nezbytně nutném rozsahu a specifické modifikaci dle 

indikace a diagnosy, příp. zhodnocení nutričního stavu, terapeutická rozvaha, vypracování 
komplexního léčebného plánu. Základní instruktáž  pacienta o plánovaném terapeutickém postupu.. 

Administrativní činnost  , související s výkonem . 

 Úprava vyš. lehátka , úklid pomůcek. 

102 Kontrolní vyšetření   21023 15 Lékař 
  

začátek 
obsah 

 

 
 

konec 

Prostudování dokumentace, , uložení pacienta do vyšetřovací polohy. 
Zjištění aktuálního stavu pacienta, průběžné zhodnocení efektu léčby a provedených vyšetření, 

včetně poznatků členů léčebného týmu, stanovení  další strategie léčby. Informování pacienta o 

jeho stavu a plánovaném terapeutickém postupu..  
Administrativní činnost  , související s výkonem  

Úprava vyš. lehátka , úklid pomůcek. 

103 Cílené výstupní vyšetření   21022 30 Lékař 
  

začátek 
obsah 

 

 
konec 

 Prostudování dokumentace, , uložení pacienta do vyšetřovací polohy. 
Fyzikální vyšetření adekvátní k aktuálnímu stavu a v souladu s nálezem při předchozím vyšetření, 

zhodnocení doplňujících vyšetření a účinků provedené léčby, včetně všech poznatků členů 

léčebného týmu. Poučení pacienta o dalším léčebném a preventivním režimu. Administrativní 
činnost  , související s výkonem. Úprava vyš. lehátka , úklid pomůcek. 

104 Konziliární vyšetření dle odbornosti konsiliáře  30 Lékař 

  

začátek 

 
obsah 

 

 
konec 

 Prostudování dokumentace, , uložení pacienta do vyšetřovací polohy 

Toto vyšetření bude nejčastěji používáno   pokud není nutno použít vyšetření komplexního. 
Oblečení pacienta a jeho odchod z ordinace.  

Administrativní činnost  , související s výkonem ( vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře ,  

potřebné recepty, poukazy, žádanky, formuláře  na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, 
, vypsání povinných hlášení,   rozhodnutí o případné nezbytné zdrav. dopravě pacienta a vystavení 

poukazu na ni atd. ). Úprava vyš. lehátka , úklid pomůcek. 

 

  

Nelékaři 

105.1.1 Kineziologický rozbor, VŠ 1 x při příjmu pouze v 

případě předpisu ILTV 

21001 45 VŠ – fyziot. začátek 

 
obsah 

 

 
 

 

konec 

Zjištění anamnézy, prostudování dokumentace, uložení pacienta do 

vyšetřovací polohy. 
Vyšetření stoje, chůze ,statiky a dynamiky páteře-držení,konfigurace a  

trofiky,pasivní hybnosti ( vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti  

goniometrie, změření obvodů a délek končetin , vyšetření zkrácených svalů 
vyšetření  hypermobility aj) aktivní hybnosti ( síly svalové,pohybové  

koordinace aj.) svalového tonu, reflexy a čití. 

Záznam do dokumentace , úklid pomůcek. 



105.1.2 Kineziologický rozbor SŠ 1 x při příjmu pouze v 

případě předpisu ILTV 

21011 30 FT začátek 

obsah 
 

 

konec 

Zjištění anamnézy, prostudování dokumentace, uložení pacienta do  vyšetřovací polohy. 

Vyšetření stoje, chůze ,statiky a dynamiky páteře-držení, konfigurace a trofiky,pasivní hybnosti ( 
vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti  

goniometrie, změření obvodů a délek končetin , vyšetření zkrácených svalů vyšetření hypermobility 

aj.) aktivní hybnosti ( síly  
svalové,pohybové koordinace aj.) svalového tonu, reflexy a čití. 

Záznam do dokumentace , úklid pomůcek.  

105.2.1 Kineziologický rozbor 
kontrolní VŠ 

před propuštěním 
bylo-li 105.1.1 

21003 20 VŠ – fyziot. začátek 
obsah 

konec 

Kontrola dokumentace, zhodnocení subjektivních údajů pacienta. 
Objektivní zhodnocení výsledků terapie ( goniometrie, ST, vyšetření statiky, zkrácených svalů, 

hypermobility, myopatický test, změření TK, tepu aj.  

 Záznam do dokumentace , úklid pomůcek.  

105.2.2 Kineziologický rozbor 

kontrolní SŠ 

před propuštěním 

bylo-li 105.1.2 

21015 15 FT 

 

začátek 

obsah 

konec 

Kontrola dokumentace, zhodnocení subjektivních údajů pacienta. 

Objektivní zhodnocení výsledků terapie ( goniometrie, ST, vyšetření statiky, zkrácených svalů, 

hypermobility, myopatický test,  aj.  

Záznam do dokumentace , úklid pomůcek.    

106 Cílené psychologické 
vyšetření 

 37012 60 Psycholog začátek 
obsah 

 

 
konec 

Zjištění anamnézy, prostudování dokumentace . 
Cílem psychologického vyšetření je zjištění aktuálního psychického stavu pacienta, event. 

psychogenních příčin aktuálních somatických  

potíží,případně zachycení obrazu rozvoje psychického onemocnění. Je možné také vyšetření 
orientovat na stanovení dílčích kvalit osobnosti, 

inteligence, pozornosti atd. 

Záznam do dokumentace. 

107 Cílené vyšetření klinickým 
logopedem 

 72012 30 Klinický 
logoped 

začátek 
obsah 

konec 

Zjištění anamnézy  prostudování dokumentace, navázání kontaktu s pacientem  . 
Cílem logopedického vyšetření je zjištění  odchylek ve fyziologickém vývoji řeči a jejich možná 

příčina  . 

Záznam do dokumentace. 

 

200 

  

VYŠETŘOVACÍ  VÝKONY  POMOCNÉ       do ZLP uvádět i konkrétní vyšetření  

201 Biochemické hematologické 
mikrobiologické 

dle ordinovaného 
vyšetření 

  ZS 
zdrav. laborant 

začátek 
obsah 

 

 
konec 

Příprava pacienta, příprava  pomůcek a zdrav. materiálu k odběru. 
Biochemické,hematologické a mikrobiologické vyšetření = součást laboratorního vyšetření, které 

dává důležité informace o stavu organismu a jeho orgánů. Vyšetřuje se většinou krev ( sérum,. 

plazma ) nebo moč. Vyšetření se může provést kvantitativně  nebo kvalitativně . Odběr 
biologického materiálu se provádí při  dodržování základních pravidel dezinfekce, antisepse a 

sterilizace. 

Ukončení odběru, úklid a dezinfekce pomůcek.  
 

202 Sonografie dle ordinovaného 

vyšetření 

  Lékař začátek 

obsah 

 
 

konec 

Uložení pacienta  do  vyšetřovací polohy, příprava  přístroje  a zdrav. materiálu. 

Sonografie ( vyšetření ultrazvukem ) = ultrasonografie je založena na schopnosti ultrazvuku 

procházet tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraní. Tyto odrazy ( echa ) lze registrovat a 
vyhodnocovat, jde o vyšetření nenáročné a bezpečné ( proto se používá i v gynekologii a 

porodnictví . 

Vypnutí přístroje, úklid zdrav. materiálu, záznam do dokumentace.  
 

 



203 EKG klidové, EKG 

ergometrie, EKG Holter, TK 
Holter 

spirometrie,spiroergometrie, 

Funkční vyšetření tepen, žil, 
step test a jeho modifikace, 

popř. jiné spec. vyšetřovací 

techniky 
 EEG, EMG, , IT křivka,  

dle ordinovaného 

vyšetření 

  Lékař 

RP 
ZS 

začátek 

obsah 
 

 

konec 

Uložení pacienta  do  vyšetřovací polohy, příprava  přístroje  a zdrav. materiálu. 

Základní vyšetřovací metody ( převážně přístrojové ) , které se využívají při diagnostice 
nejrůznějších onemocnění.  

Zátěžová vyšetření umožňuje stanovit úroveň zátěže 

Vypnutí přístroje, úklid zdrav. materiálu, záznam do dokumentace 

204 RTG vyšetření dle ordinovaného 

vyšetření 

   začátek 

 

obsah 
 

konec 

Uložení pacienta ( končetiny ) do  vyžadující polohy, příprava  rtg přístroje 

ochrana pacienta a personálu proti rtg záření . 

Vyšetření pomocí  rtg záření ( paprsky X ) , jehož energie umožňuje průchod organismem a po 
dopadu na citlivou vrstvu vzniká obraz Rtg vyšetření se provádí buď bez kontrastní látky ( nativní ) 

nebo s kontrastní látkou. K moderním rtg vyšetřením patří počítačová tomografie ( CT ). 

Vypnutí   přístroje ,  zhotovení rtg snímků.  

205 Endoskopické vyšetření dle ordinovaného 

vyšetření 

např.esofagogastrosko
pie 

ano/rektoskopie, 

sigmoideoskopie 
totální koloskopie 

   začátek 

obsah 

 
konec 

příprava přístroje a pomůcek, případně provedení premedikace, uložení pacienta do vyšetřovací 

polohy 

zavedení flexibilní sondy do vyšetřovací polohy pod zrakovou kontrolou a provedení vlastní 
endoskopické aspekte vyšetřovaných partií, případně odběr biologického materiálu 

vyjmutí sondy, desinfekce nutných částí přístroje, úklid , úprava vyšetř.lůžka, vyhotovení zprávy, 

nálezu 

 

300          PŘÍRODNÍ  LÉČIVÉ  ZDROJE 

301 Celková koupel v přírodní léčivé vodě 

  

 

301.1 - uhličitá   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

 
obsah 

 

konec 

Napuštění vany  přírodní  uhličitou vodou ,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. Jde o  

celkovou vodní koupel s obsahem CO2 po dobu 20 min. , teplota vody postupně klesá od 34°C až 

k 28°C, lázeň je účinnější při nižší teplotě.Pacient leží ve vaně tak, aby jeho dýchací zóny byly nad 
úrovní hladiny CO2. 

Výstup pacienta z vany  , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ). Dezinfekce a mytí vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna 
prostěradla. 

301.2 - jodobromová   30   PZP- 

lázeňská 
začátek 

 

obsah 
 

konec 

Napuštění vany  přírodní jodobromovou vodou,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

K převedení jodidu na jód je třeba jodid oxidovat, nejčastěji přidáním NaClO nebo Na(ClO)2 

Jde o  celkovou vodní  koupel s obsahem  jodidů – jodu  po dobu 20 min. , teplota vody 35 - 38°C. 
dle dg.  Pacient leží ve vaně až po hranici vlasů na šíji 

Výstup pacienta z vany  , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min.. Mytí a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 

lehátka, výměna prostěradla. 

 301.3 - radonová   30   PZP- 

lázeňská 
začátek 

obsah 
konec 

Napuštění vany přírodní radonovou vodou  ,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

Jde o  celkovou vodní koupel s obsahem radonu po dobu 20 min. , teplota vody 35 – 37°C  Pacient 
leží ve vaně až po hranici vlasů na šíji. 

Výstup pacienta z  vany , aplikace  celkového  suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min. Mytí a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 
lehátka, výměna prostěradla. 



301.4 - vřídelní   30   PZP- 

lázeňská 
začátek 

obsah 
konec 

Napuštění vany přírodní vřídelní vodou ,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

Jde o  celkovou  koupel ve vřídelní vodě  po dobu 20 min. , teplota vody 33 – 36 °C . Pacient leží 
ve vaně až po hranici vlasů na šíji 

Výstup pacienta z vany   , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min. Mytí a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 
lehátka, výměna prostěradla. 

 

302 

 

Částečná koupel v  přírodní léčivé vodě 

    

302.1 - uhličitá   30   PZP – 
lázeňská 

začátek 
 

obsah 

 
 

 
konec 

Napuštění vany  přírodní  uhličitou vodou ,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany.  Pacient 
je vždy umístěn tak, aby jeho dýchací zóny byly nad úrovní hladiny CO2 

Jde o koupel s obsahem CO2 po dobu 20 min. , teplota vody postupně klesá od 34°C až k 28°C, 

lázeň je účinnější při nižší teplotě  
a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 
Obvykle  bývá využívána jako první procedura v kůře celkových koupelí. 

Výstup pacienta z vany  , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ). Dezinfekce a mytí vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna 
prostěradla. 

302.2 - jodobromová   30   PZP- 

lázeňská 
začátek 

 

obsah 
 

 

 
konec 

Napuštění vany přírodní jodobromovou vodou,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

K převedení jodidu na jód je třeba jodid oxidovat, nejčastěji přidáním NaClO neboNa (ClO)2 

Jde o vodní  koupel s obsahem  jodidů – jodu  po dobu 20 min. teplota vody 35 - 38°C. dle Dg 
a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle  bývá využívána jako první procedura v kůře celkových koupelí. 
Výstup pacienta z vany  , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min.. Mytí a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 

lehátka, výměna prostěradla. 

302.3 - radonová   30   PZP- 
lázeňská 

začátek 
obsah 

 

 
 

konec 

Napuštění vany  přírodní radonovou vodou  , kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 
Jde o  vodní koupel s obsahem radonu po dobu 20 min. , teplota vody 35 – 37°C. 

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 
Obvykle  bývá využívána jako první procedura v kůře celkových koupelí. 

Výstup pacienta z  vany , aplikace  celkového  suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min Mytí a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 
lehátka, výměna prostěradla 

302.4 - vřídelní   30   PZP- 

lázeňská 
začátek 

obsah 
 

 

 
konec 

Napuštění vany přírodní vřídelní vodou , kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

Jde o  koupel ve vřídelní vodě  po dobu 20 min. , teplota vody 33 – 36°C.   
a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle  bývá využívána jako první procedura v kůře celkových koupelí 
Výstup pacienta z vany   , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min. Mytí a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 

lehátka, výměna prostěradla. 

 
303 

 
Výplachy  tělních dutin  přírodní léčivou vodou 

 



303.1 Vaginální irigace   20 ZS začátek 

obsah 
konec 

Uložení  pacientky do  správné polohy, příprava pomůcek a přírodní léčivé vody, kontrola teploty 

vody. 
Výplach pochvy přírodní léčivou vodou. 

Přesun pacientky, dezinfekce, sterilizace  a úklid pomůcek. 

303.2 Střevní léčebná 

irigace(hluboký střevní 
výplach) 

  45 ZS proškolená 

v endoskopickýc
h metodách 

v oblasti 

tlustého střeva 

začátek 

 
obsah 

 

 
 

konec 

 

Příprava přístroje a aplikačního setu, příprava a uložení pacienta na lůžko, zavedení spekula do 

konečníku, zakrytí dolní poloviny těla. 
Očista lumen vyšších etáží tlustého střeva minerální vodou pod tlakem pomocí speciálního přístroje 

– postupná intervalová irigace minerální vodou jako výplachovým roztokem. Střídá se 

s vyprazdňováním nálevu s cílem dosažení irigace celého tračníku (tlak nálevu do 1 kPa, teplota 
nálevu 36-37°C, na jednu náplň se aplikuje 1,5-3 litry nálevu, plnění se opakuje 3-4x). 

Konečné vyprázdnění zbytků výplachové tekutiny z tlustého střeva a konečníku na toaletě. 

Úklid pomůcek, výměna podložky lůžka a pokrývky, čistící průplach přístroje (+ na závěr každého 

dne důkladný proplach přístroje dezinfekčním roztokem). 

303.3 Kloktání a prolévání nosu   10 ZS začátek 

obsah 

 
 

konec 

Příprava pomůcek   a  minerální vody. 

Prolévání nosu : výplach nosu proudící  minerální vodou   do dutiny nosní a následné vysmrkání  ( 

po  resekci přepážky, ablaci sliznice, operaci vedl. nosních dutin, krustózních  zánětech  atd.)  
.Účinky záleží na složení minerální vody a její teplotě.  

Kloktání  se  provádí především při  slizniční atrofii ( např. po tonzilektomii ). 

Úklid a dezinfekce pomůcek. 

303.4 Ústní irigace Výkonu předchází 
vyšetření 

stomatologem, 

stanovní indexu ústní 
hygieny, zvážení 

možných 

kontraindikací 

případně odstranění 

zubního kamene. 

Provádí se v sérii 
minimálně 8x 

00931 20 ZS začátek 
obsah 

 

konec 

Příprava pomůcek, nastavení mixážní jednotky minerální vody. 
Výplach dutiny ústní pomocí ústní irigační koncovky přírodní léčivou vodou pod tlakem minimálně 

1,2 atm. a teplotě v rozmezí 38-41°C.  

Odpojení pacienta od irigačního zařízení, úklid a dezinfekce pomůcek. 

 

305 

 

Peloidní výkony / slatina, rašelina, slatinná zemina /                   

305.1  Peloidní zábal velký      40   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 
obsah 

 

konec  

Příprava lehátka a  peloidu, aplikace peloidu na ordinovanou lokalitu  v rozsahu více než jedné 

končetiny  + zábal (prostěradlo , PVC vložka, vlněná přikrývka ) v délce trvání zábalu 15-30 minut. 
Hypertermická procedura, využívající fyz. vlastností peloidu, zvláště 

kumulace tepla s jeho pomalým předáváním do okolí   

Odstranění zábalu + peloidu, hygienická očista  pacienta  , event. aplikace suchého zábalu – 20 min. 

, odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna prostěradla. 

305.2  Peloidní zábal malý    40   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

 
obsah 

 

konec  

Příprava lehátka a  peloidu, aplikace peloidu na ordinovanou lokalitu v rozsahu maximálně  jedné 

končetiny + zábal (prostěradlo , PVC vložka, vlněná přikrývka ) v délce trvání zábalu 15-30 minut. 

Hypertermická procedura, využívající fyz. vlastností peloidu, zvláště 
kumulace tepla s jeho pomalým předáváním do okolí 

Odstranění zábalu + peloidu, hygienická očista  pacienta  , event. aplikace suchého zábalu – 20 min. 

, odstranění suchého zábalu , úprava lehátka, výměna prostěradla. 



305.3 Peloidní koupel celková koupel celého 

těla s výjimkou 
hlavy a části 

krku 

 40   PZP- 

lázeňská 

začátek 

obsah 
 

 

konec 

 Napuštění vany suspenzí peloidu, kontrola teploty,  přesun pacienta do vany. Pobyt pacienta 

v koupeli v délce 15 – 20 min. 
Hypertermická procedura, využívající fyz. vlastností peloidu, zvláště 

kumulace tepla s jeho pomalým předáváním do okolí . Pacient leží ve vaně až po hranici vlasů na 

šíji. 
Výstup pacienta z vany, hygienická očista, aplikace suchého zábalu – 20 min. odstranění suchého 

zábalu , úprava lehátka, výměna prostěradla. 

305.4 Peloidní koupel částečná Koupel s 

 50 % 
naplněním vany 

 40   PZP- 

lázeňská 

začátek 

obsah 
 

 

 
 

konec 

Dezinfekce vany, napuštění vany suspenzí peloidu, přesun pacienta do vany. Pobyt pacienta 

v koupeli v délce 15 – 20 min. 
Hypertermická procedura, využívající fyz. vlastností peloidu, zvláště 

kumulace tepla s jeho pomalým předáváním do okolí, 

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  
 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle  bývá využívána jako první procedura v kůře celkových koupelí 

Výstup pacienta z vany, hygienická očista, aplikace suchého zábalu – 20 min. odstranění suchého 
zábalu , úprava lehátka, výměna prostěradla. 

305.5 Peloidní tampon   20   PZP- 

lázeňská 

začátek 

obsah 
 

konec 

Uložení pacientky , příprava peloidu („panenského“), aplikace peloidu do pochvy. 

Hypertermická procedura, využívající fyz. vlastností peloidu, zvláště 
kumulace tepla s jeho pomalým předáváním do okolí. Dále je využíváno absorpčních a 

adstringentních vlastností slatiny a obsahu fytohormonů.  

Výplach pochvy , dezinfekce + sterilizace  a úklid pomůcek. 
 

 

306 

 

Zřídelní plyn (přírodní léčivý plyn) 

306.1 Plynová koupel individuální 

celková 

  30 PZP 

lázeňská 

začátek 

 

obsah 
 

 

 
konec 

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda : vytváří hladinu, přetéká. 

Napouštějí se jím většinou dřevěné vany    nebo se aplikuje pomocí spec. pytlů , do kterých je 

vháněn CO2.   
Příprava vaku na CO2 koupel, uložení pacienta do vaku   , ve vaně musí pacient stále udržovat 

hlavu nad hladinou plynu 

Aplikace CO2 po dobu 20 min . Mechanismus účinku spočívá v rychlé resorpci plynu kůží i přes 
běžný oděv a obuv, při které dochází ke kožní i reflexní hluboké vazodilataci a následně poklesu 

krevního TK. 

Výstup pacienta z vany,  odstranění vaku. 

306.2 Plynová koupel individuální 
částečná 

  30 PZP 
lázeňská 

začátek 
 

obsah 

 

 

 

  
konec 

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda : vytváří hladinu, přetéká. 
Napouštějí se jím většinou dřevěné vany    nebo se aplikuje pomocí spec. pytlů , do kterých je 

vháněn CO2.   

Příprava vaku na CO2 koupel, uložení pacienta do  vaku  , ve  vaně musí pacient stále udržovat 

hlavu nad hladinou plynu   

a/ poloviční koupel -  do výše pupku   ,   b/ tříčtvrteční koupel –  do výše srdce 

Aplikace CO2 po dobu 20 min . Mechanismus účinku spočívá v rychlé resorpci plynu kůží i přes 
běžný oděv a obuv, při které dochází ke kožní i reflexní  hluboké vazodilataci a následně poklesu 

krevního TK. 

Výstup pacienta z vany, bazénu nebo odstranění vaku . 



306.3 Plynová koupel individuální 

částečná gynekologická 

  30 PZP  

lázeňská 

začátek 

 
obsah 

konec 

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda : vytváří hladinu, přetéká.Aplikační 

zařízení připomíná bidet, na kterém pacientka sedí koňmo. 
Usazení pacientky na zařízení, poučení pacientky. 

Výstup pacientky, dezinfekce, úklid. 

306.4 Plynná koupel skupinová   30 PZP 

lázeňská 

začátek 

 
obsah 

 

 
konec 

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda : vytváří hladinu, přetéká. 

Napouštějí se jím  bazénky ( upravené k sezení či stání  )  . 
Pacienti  musí v bazénu  udržovat hlavu stále  nad hladinou plynu . Aplikace CO2 po dobu 20 min . 

Mechanismus účinku spočívá v rychlé resorpci plynu kůží i přes běžný oděv a obuv, při které 

dochází ke kožní i reflexní  hluboké vazodilataci a následně poklesu krevního TK. 
Výstup pacienta z  bazénu  . 

306.5 Insuflace zřídelního plynu do 

podkoží  

  5 ZS začátek 

obsah 

 
 

 

 
 

konec 

Příprava pacienta, příprava přístroje pro insuflaci plynu , příprava  pomůcek k dezinfekci kůže . 

Zřídelní plyn se insufluje do podkoží za podmínek dodržování základních pravidel dezinfekce, 

antisepse a sterility injekčními jehlami na jedno použití. 
Aplikace plynu se děje pod tlakem maximálně 0,7 kp / cm3, tj. asi 69 kPa. 

Jedním vpichem se podává 20 – 100 ml plynu. Počet vpichů nemá přesahovat šest a celková dávka 

200 ml plynu. Aplikaci zřídelního plynu provádí  dle ordinace lékaře zaškolená zdravotní sestra, 
v oblasti hlavy a krku pouze lékař. 

Dezinfekce místa vpichu, dezinfekce přístroje a úklid pomůcek .  

 

307 

 

Inhalace - přírodní léčivá voda 

307.1 Aerosolová individuální   15 FT 

ZS 

začátek 

obsah 
konec 

Příprava  inhalátoru . 

Vdechování přírodních léčivých látek rozptýlených v páře po dobu  10 min. 
Dezinfekce inhalátoru a inh. náústku event. výměna náústku ( na jedno použití ). 

307.2 Aerosolová skupinová   30 FT 

ZS 

začátek 

obsah 
konec 

Příprava společné inhalace – aplikace  páry přírodní léčivé vody do místnosti společné inhalace. 

Vstup pacienta do místnosti. 
Vdechování přírodních léčivých látek rozptýlených v  páře po dobu 20 min. 

Vyvětrání společné inhalace. 

308 Pitná terapie  

 

  Indikována a 

vyhodnocována 
lázeňským 

lékařem 

   

 

 Pitnou léčbu provádí pacient užíváním přírodní minerální vody p.o. zpravidla v blízkosti 

pramenných vývěrů, a to po celou dobu trvání lázeňské léčby. Techniku pití a algoritmus užívání 
určuje a vyhodnocuje na základě provedeného klinického vyšetření a dalších nutných vyšetření 

lázeňský lékař. 

 

309 

 

KLIMATOTERAPIE      dle zákona  164/2001 Sb. § 25 , odst.1) a Vyhlášky 423/2001 Sb. §10, odst. 1)  

 

400 

 

KINEZITERAPIE      náplň procedur 401 a 402 je v SEZNAMU ,  v ZLP je nutno uvést délku trvání 1 sezení 

                               

 
401 

 
Individuální LTV 



401.1 Kondiční a analytické metody při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny 

21225 15 FT začátek 

obsah 
 

 

 
 

konec 

Uložení pacienta do příslušné polohy, orientační zjištění jeho zdrav. stavu. 

Plánovitý proces terapeutického, tělovýchovného a psychologicko-pedagogického charakteru, který 
využívá metodiky upravené pohybové aktivity člověka za účelem prevence, obnovení, úpravy a 

zlepšení funkce organismu u osob se změněným stavem pohybového systému. Jsou zde zahrnuty : 

aktivní, pasivní pohyby  s dopomocí, aktivní pohyby proti odporu, dechová gymnastika, cvičení 
s náčiním, na nářadí, kondiční cvičení v rámci metodické řady.dle stavu a dg. pacienta. Aplikace 

příslušných postupů LTV. Nářadí : žíněnky, ribstole, trampolina, úseče atd. náčiní : míče, tyče, 

činky, expandry, impandry, kroužky, spec. pomůcky…  
Zhodnocení stavu pacienta, úklid pomůcek. 

401.2 Na neurofyziologickém 

podkladě 

při delším trvání 

poměrná úprava 

ceny 

21221 45 FT začátek 

obsah 

 
 

 

konec 

Prostudování dokumentace – správná volba metodiky, uložení pacienta do výchozí polohy. 

Terapeut prostřednictvím zvolené metodiky vychází z konkrétních pozic s využitím různých 

úchopných technik, facilitací, odporů a ty prostřednictvím určitých polohových reflexů, klíčových 
bodů nebo spoušťových zón umožňují ovlivňovat patologické změny řízení pohybu, držení těla a 

svalového tonu. Terapeut pracuje tak, že se při svém postupu řídí reakcemi pacienta, které 

vyvolává, tlumí a modifikuje.  Celý metodický postup je značně fyzicky, psychicky a časově 
náročný. 

Zhodnocení stavu pacienta, úklid pomůcek. 

401.3 Pod dohledem na přístrojích při delším trvání 
poměrná úprava 

ceny 

21219 15 RP začátek 
 

 

obsah 
 

 

 
 

 

 
 

 

konec 

 Přesun pacienta na přístroj. 
Výchozí hodnoty pro správné nastavení přístrojů získává pracovník vstupním kineziologickým 

vyšetřením a dle výsledků kontrolních vyšetření tyto hodnoty v průběhu léčby upravuje. 

Cílem terapie je především zvyšování svalové síly, udržení, zlepšení hybnosti. 
Stavěcí stůl ( pro vertikalizaci pacienta a trening oběhového systému). 

Pohyblivý chodník elektrický – pro  nácvik chůze a zlepšení kondice. 

Mechanické přístroje ( proti odporu ) – pro intenzivnější posilování pokročilejších pacientů. 
Odpor představuje váhu zdvihaného závaží ( posilovací zařízení ) , nebo intenzita tření pásové 

brzdy ( ergometr.trenažér) 

Hodnoty jednotlivých přístrojů nastavuje vždy pracovník. 
Pasivní procvičení hybnosti, rytmu pohybu se provádí na elektrických přístrojích typu bicyklového 

či rumpálového  ergometru.pohyb provádí elektrická jednotka, jeho rychlost a síla jsou regulované.  

V  průběhu cvičení může pracovník provádět  další kontrolní měření ( FT  apod. ).  V létě lze 
ergometry  nahradit jízdními koly, trenažéry. 

Vypnutí přístroje , přesun pacienta z přístroje. 

401.4 Instruktáž a zácvik pacienta a 

jeho          rodinných 
příslušníků 

při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny 

21215 30 FT začátek 

obsah 
 

konec 

Příprava  pomůcek a pracoviště , seznámení se s dokumentací, event. s rodinnými příslušníky. 

S pacientem, event. rodin. příslušníkem je prováděn přesný nácvik vhodných, individuálně 
vybraných cviků, úkonů . Je vysvětlen jejich účinek, stanovená kritéria a limity provádění. Terapeut 

případně vyhotoví písemný leták pro pacienta.  

Zhodnocení průběhu dosaženého  výsledku , úklid pomůcek  a pracoviště. 

401.5 Nácvik lokomoce a mobility při delším trvání 
poměrná úprava 

ceny 

21717 15 FT začátek 
obsah 

 

 

 

 
 

 

konec 

Příprava pacienta  ( oblečení, obutí, připevnění  protetické pomůcky…). 
V časné fázi postupná vertikalizace ze základní polohy v leže na zádech do sedu na normálním či 

polohovacím lůžku. Pokračujeme nácvikem stoje u pevné opory, elementárním nácvikem přenášení 

váhy při udržení stability stoje, nácvikem kroku.následuje přechod na opěrné pomůcky ( kozičku, 

fr. nebo podpažní  berle, ) a  provádí se nácvik chůze po rovině, šikmé ploše, schodech , v terénu .  

Dále nácvik sedání , přesunu z postele na vozík a zpět, zdolávání překážek. Rozsah prováděného 
nácviku je limitován možnostmi fyz. zatížení pacienta, jeho hybností, sval. výkonností , interním 

nálezem.V závislosti na stupni mobility, ve kterém se pacient při nácviku  lokomoce nachází  , musí 

fyzioterapeut vyvinout větší či menší fyzickou námahu. Velmi často je nutno vertikalizovat téměř 
imobilního pacienta, což reprezentuje velmi fyz. námahu fyzioterapeuta. Celá situace je ještě 

náročnější, když pacient obtížně spolupracuje. Průběžně se provádí kontrolní měření ( TK, TF, 



Cooper test aj.). 

Svlečení pacienta, odejmutí protetické pomůcky, uložení pacienta na lůžko, event. zadání úkolů.  

401.6 Tréning v terénu pod 

kontrolou přístroji 

  60 FT 

zdravotní sestra 

začátek 

obsah 

Přiložení snímací elektrody, nastavení rozsahu tréningové tepové frekvence na kontr.přístroji, 

poučení pacienta 
Nácvik úrovně individuální tréninkové zátěže při dodržování nastavené tepové frekvence, ke 

zvýšení tolerance zátěže 

Sejmutí snímací elektrody, kontrolního přístroje, omytí a dezinfekce 

402 Skupinová LTV Skupinová cvičení na neurofyz. podkladě v délce 45 min. a cvičení na přístrojích pod dozorem FT. Ostatní cvičení 2x15´ nebo 2-4´ na pacienta ( 2´u velké, skupiny Typ II a  4´u malé 
skupiny-Typ I) 

402.1 LTV v tělocvičně nebo v 
přírodě  

do ZLP nutno uvést konkrétní formu a délku 
   

402.1.1. Typ I  

( 3 - 5 pacientů) 

15 min. a jejich 

násobky /kalkul. 
na 1 pac./ 

21211  FT začátek 

obsah 
 

 

 
 

 

 

konec 

Seznámení pacientů s obsahem cvičení, příprava nářadí, pomůcek. 

Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, 
neurologickými, interními,  psychiatrickými , gynekologickými apod.  Cvičební jednotka se stává 

ze 4 částí .  Úvodní – nástup, seznámení  s obsahem cvičení , průpravná – procvičení nepostižených 

částí, prohřátí organismu, hlavní vybrané cviky na zlepšení svalové síly, vytrvalosti, hybnosti, 
koordinace , obratnosti, stability, výkonnost kardiopulmonální , závěrečná – zklidnění organismu. 

Cvičí se na pokoji, v tělocvičně, venku, na sportovním hřišti. Při cvičení lze využít reprodukované 

hudby. Běžně se používá nářadí  - žíněnky, ribstoly, švédské lavičky, sportovní stoly aj., náčiní – 

míče plné i duté, činky , švihadla, expandry, impandry, sítě, tyče, kroužky, malé míče, kužely, 

pálky, rakety, spec. pomůcky. 
Úklid nářadí, náčiní, zadání úkolů pro domácí opakování. 

402.1.2 Typ II 

. ( 6 - 12 pacientů) 

15 min. a jejich 

násobky /kalkul. 

na 1 pac./ 

21213  FT začátek 

obsah 

 
 

 

 
 

 

konec 

Seznámení pacientů s obsahem cvičení,  příprava nářadí, pomůcek, cvičební plochy. 

Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, 

neurologickými, interními,  psychiatrickými , gynekologickými apod.  Cvičební jednotka se stává 
ze 4 částí . Úvodní – nástup, seznámení  s obsahem cvičení , průpravná – procvičení nepostižených 

částí, prohřátí organismu, hlavní vybrané cviky na zlepšení svalové síly, vytrvalosti, hybnosti, 

koordinace , obratnosti, stability, výkonnost kardiopulmonální , závěrečná – zklidnění organismu. 
Cvičí se na pokoji, v tělocvičně, venku, na sportovním hřišti. Při cvičení lze využít reprodukované 

hudby. Běžně se používá nářadí  - žíněnky, ribstoly, švédské lavičky, sportovní stoly aj., náčiní – 

míče plné i duté, činky , švihadla, expandry, impandry, sítě, tyče, kroužky, malé míče, kužely, 
pálky, rakety, spec. pomůcky. 

Úklid nářadí, náčiní, zadání úkolů pro domácí opakování . 

403 Hydrokineziterapie  (15 min. a jejich násobky) 

403.1 Nácvik chůze v bazénovém 

chodníku 

při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny 

21223 15 FT začátek 

obsah 
 

konec 

Osprchování pacienta, vstup do bazénu . 

Jde o individuální  nácvik chůze  v bazénu , při kterém se využívá fyzikálních vlastností vodního 
prostředí a tepla , které usnadní pacientovi  nácvik chůze   

Výstup pacienta z bazénu, osprchování, osušení  . 



403.2 Individuální LTV ve vodě 

(bazén, Hubardův tank) 

při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny. 

ILTV v lázních 

účelné 30 min. 

21223 2x15 FT začátek 

obsah 
 

 

konec 

Napuštění Hubardova tanku, svlečení a osprchování pacienta, přesun do vody. 

Jde o individuální cvičení obtížně mobilních pacientů, při kterém se využívá fyzikálních vlastností 
vodního prostředí a tepla. Pacient je pomocí spec. zvedáku dopraven do vody ( Hubard, bazén ) , 

kde se provádí cvičení redresní pro zlepšení hybnosti a cvičení aktivní , event. s dopomocí, 

k posílení slabých, paretických svalů. 
Přesun pacienta z vody, osprchování, oblečení, odvoz. Vypuštění  nádrže, mytí a dezinfekce. 

403.3 Skupinová LTV v bazénu s 

teplou vodou 

15 min. a jejich 

násobky /kalkul. 

na 1 pac./ 
SLTV v lázních 

účelné 45 mi 

21217 15 FT začátek 

obsah 

 
 

konec 

Osprchování pacientů, vstup do bazénu, příprava pomůcek. 

Skupinové cvičení v termálním bazénu, využívající fyz. vlastností vodního prostředí. Výběr cviků 

je zaměřen na provádění pohybů, které pacient na souši provede jen obtížně , nesprávným 
substitučním způsobem nebo neprovede vůbec.. je pokračováním skupinového cvičení v tělocvičně 

, na které obvykle bezprostředně navazuje.. při cvičení se používají různé pomůcky – gumové míče, 

malé míčky , tyče, nadlehčovací nebo plovací desky, vesty. 
Výstup pacientů z bazénu, osprchování, osušení . 

404 Řízená terénní chůze  21221 45 FT začátek 

obsah 
 

 

 
 

 

 
konec 

Příprava pacienta, příprava koně a pomůcek. 

Léčebná jízda na koni. Metoda je založena na neurofyziologickém  principu, kde je kůň zdrojem 
pohybových stimulů, kterým se jezdec přizpůsobuje. Význam této stimulace spočívá v tom, že 

napodobuje s odlehčením končetin mechanismus chůze člověka.  Jemné stimuly jsou přenášeny i na 

páteř, která se tím napřimuje a současně se posilují i zádové svaly. Zároveň dochází k reflexnímu 
uvolňování spasmů, což napomáhá mimo jiné ke zlepšení koordinace pohybu či k tréninku balance. 

Proškolený rehabilitační pracovník sestaví  řadu spec. cviků a dohlíží na jejich správné provádění. 

Cvičitel jezdectví připraví koně ( klidné a spolehlivé povahy ) a vodí ho tak, aby mohl pacient 
bezpečně cvičit. 

Hippoterapii lze provozovat v přírodě ( ohradě ) , nebo v kryté hale. 

Přesun pacienta  , odstrojení koně a odvedení do stáje. 
 

 

500 

 

HYDROTERAPIE            výkony hydroterapie provádí PZP 

501 Plavání v rehabilitačním  

bazénu pod dohledem  

  30 FT 

PZP plavčík 

začátek 

obsah 

konec 

Vstup pacienta do bazénu přes šatnu a sprchu. 

Volné plavání po dobu 20 min. 

Výstup z bazénu, osprchování , osušení. 

502 Vířivá individuální koupel 
celková  

 21315 30 PZP -  
lázeňská 

začátek 
obsah 

 
konec 

Napuštění vířivky, kontrola teploty vody, vstup pacienta do vířivky. 
Masáž končetin a trupu vířící vodou 15 - 20 min. , teplota vody 33 – 36°C dle dg. 

Při této proceduře je využíváno kombinace účinku tepla a silného mechanického účinku vířící vody.  
Výstup pacienta z vířivky, vypuštění vody. Mytí a dezinfekce vířivky 

503 Vířivá koupel na HK  21315 15 PZP –  
lázeňská 

začátek 
obsah 

 

konec 

Napuštění vířivky, kontrola teploty vody, ponoření HK do vody, masáž končetin 10 – 15 min. 
Masáž   HK vířící vodou , teplota vody 33 – 36°C dle dg. 

Při této proceduře je využíváno kombinace účinku tepla a silného mechanického účinku vířící vody.  

Vypuštění vody. Mytí a dezinfekce vířivky 

504 Vířivá koupel na DK  21315 15 PZP - 
lázeňská 

začátek 
obsah 

 

konec 

Napuštění vířivky, kontrola teploty vody , vstup pacienta do vířivky, masáž končetin 10 – 15 min. 
Masáž   DK vířící vodou , teplota vody 33 – 36°C dle dg. 

Při této proceduře je využíváno kombinace účinku tepla a silného mechanického účinku vířící vody.  

Výstup pacienta z vířivky ,vypuštění vody. Mytí a dezinfekce vířivky 



505 Koupel perličková  21311 30 

  

PZP –  

lázeňská 

začátek 

obsah 
konec 

Napuštění vany vodou, do které vháníme kompresorem vzduch , kontrola teploty vody  - 37°C, 

vstup pacienta do vany, pobyt ve vaně 15 – 20 min. 
Při této proceduře je využíváno  jemné taktilní dráždění s následným zklidněním a celkovou 

relaxací. .  

Výstup pacienta z  vany , aplikace  celkového  suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 
přikrývka ) po dobu 20 – 30 min Mytí a dezinfekce vany  . Odstranění suchého zábalu, úprava 

lehátka, výměna prostěradla. 

 506 Koupel přísadová          do ZLP uvést konkrétní přísadu *  

506.1 Koupel přísadová celková  21311 30 

 

PZP -  

lázeňská    

začátek 

obsah 
 

konec 

 Napuštění vany, přidání přísady, kontrola teploty vody-37 – 38°C, 

Celková koupel s umělou nebo přírodní přísadou po dobu 15 - 20 min ( minerály, rostlinné přísady). 
Výstup pacienta z vany, osušení, aplikace suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná přikrývka ) 

– po dobu 15 - 30min. Mytí, dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna 

prostěradla 

506.2 Koupel přísadová částečná   30 
 

PZP -  
lázeňská    

začátek 
obsah 

 

 
konec 

 Napuštění vany, přidání přísady, kontrola teploty vody-37 – 38°C, 
Koupel s umělou nebo přírodní přísadou po dobu 15 - 20 min ( minerály, rostlinné přísady). 

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce  
Výstup pacienta z vany, osušení, aplikace suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná přikrývka ) 

– po dobu 20 min. Mytí, dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna 

prostěradla 

507 Sedací koupel   30 

. 

PZP -  

lázeňská    

začátek 

obsah 

konec 

Napuštění vany, přesun pacienta do vany. 

Prokrvení pánevních a břišních orgánů po dobu 10-20min. při teplotě vody 38-42°C dle dg. 

Vypuštění vany, výstup pacienta z vany, mytí a dezinfekce vany. 

508 Složitá vodoléčba   1 – 2 hod.  PZP -  
lázeňská    

začátek 
obsah 

 

konec  

Jedná se o proceduru složenou  dle ordinace lékaře z několika procedur př. parní skříň s následnou 
pololázní a skotským střikem na závěr atd. 

Lze kombinovat různé druhy vodních či tepelných procedur. 

Používá se většinou jako dráždivá, stimulující procedura. 
Dle volby jednotlivých  procedur. 

509 Skotský střik  21317 15 

. 

PZP -  

lázeňská    

začátek 

obsah 
 

konec 

Příprava  přístroje. 

Tento výkon se provádí vodním paprskem  vystupující z trysky  za tlaku 3 atm. Ze vzdálenosti 
alespoň 3 m. postupuje se v předem určeném cyklu ze střídání teplého a studeného střiku a celý 

cyklus se 4 – 6 x opakuje. Procedura končí studeným střikem se vznikem intenzivního erytému. 

Vypnutí přístroje . 

 
510 

 
Kontrastní hydroterapie 

510.1 Střídavé koupele - HK, DK  21315 15 PZP -  
lázeňská    

začátek 
obsah 

 

 
konec 

Příprava vaniček pro koupele – napuštění vody příslušné teploty , kontrola teploty vody. 
Výkon spočívá ve střídání teplých a studených koupelí DK  ponořených do poloviny bérců nebo 

HK. Procedura začíná teplou koupelí. Při koupeli DK pacient pohybuje končetinou v hlezenném 

kloubu a prsty, případně provádí jemnou masáž plosky nohy šlapáním  po různě drsném 
povrchu.Výkon končí chladnou koupelí. Doba koupele dle snášenlivosti 5-10 min. 

Vypuštění vody, mytí a dezinfekce vaniček. 



510.2 Haufeho koupele  21315 30 PZP -  

lázeňská    

začátek 

obsah 
 

 

 
konec 

Napuštění vody příslušné teploty , kontrola teploty vody.  

Koupel jedné až čtyř končetin s teplotou postupně zvyšovanou z 34 až na 40°C po dobu 20 min. 
Pacient sedí, obnažená končetina je ponořená v nádobě s vodou, přikryt prostěradlem a vlněnou 

dekou. Teplota vody je na začátku procedury indiferentní ( výjimečně chladně vlažná ) , během 5  - 

10 minut je zvýšena na 37 – 40°C, někdy i více. 
Je dosaženo prohřátí celého těla, které se  projeví především na akrech DKK. 

Vypuštění vody, mytí a dezinfekce vaniček 

510.3 Priessnitzova venkovní 

koupel 
HK  a DK 

  15 dohled zdrav. 

pracovníka 

začátek 

obsah 
 

 

konec 

Obnažení části HK a DK ve vyhrazeném prostoru. 

DK – čapí chůze v chladné vodě o teplotě 8 – 15 °C  , 10 vt. až 3 min. 
HK – ponoření HK od poloviny paží distálně do bazénu s teplou vodou 8 – 15°C po dobu 10 až 30 

vt. Opakování po fyzické aktivitě max . 5 x v jedné aplikaci. 

Osušení a následná chůze v terénu nebo pohybová chůze  do prohřátí . 

511 Výplachy tělních dutin       

 

600 

 

REFLEXNÍ  TERAPIE 

 

 Lékaři       

601 Mobilizace páteře nebo 

kloubů s nárazem 

podmínky viz 

Seznam 

21520 10 lékař začátek 

 

obsah 

 
 

 

 
 

konec 

Výkon je vázán na  předložení VZP dokladu  o zkouškou ukončeném kursu .  

Příprava pacienta -  zaujmutí správné polohy. 

Pacient musí dosáhnout maximální možné relaxace( psychologickou přípravou ) . Teprve tehdy 

může být dosaženo  předpětí v zablokovaném segmentu . Lékař manuálně krátkým,  cíleným 
nárazem vyvolá mžikovou hypermobilitu  obnovující běžný rozsah zablokovaného segmentu. 

Pacient, u něhož předchozím vyšetřením byla diagnostikována blokáda 

 ( funkční omezení pohybu v segmentu ) , se svlečený uloží na manipulační stůl, srovná do výchozí 
polohy, v zablokovaném segmentu docílíme předpětí a z něho krátkým cíleným nárazem vyvoláme 

okamžitou krátkodobou hypermobilitu obnovující pohyb v kloubu. Zhodnocení rtg  snímků často 

dělaných ve spec. projekcích se zaměřením na hodnocení funkčních změn. 
Zaujmutí jiné polohy- běžné pro pacienta. 

602 Intradermální pupeny použité léky se 

vykazují mimo 

092 16 10 lékař začátek 

obsah 

konec 

 Příprava pomůcek k intradermální aplikaci   + dezinfekci kůže. 

Aplikace  místního anaestetika ( nejčastěji 1 % Mesocain ) do kůže  formou pupenů. 

Dezinfekce kůže po každém vpichu, úklid a dezinfekce pomůcek. 

603 Měkké a mobilizační 

techniky 

 21510 15 lékař začátek 

 

obsah 
 

 

konec 

 Výkon je vázán na  předložení VZP dokladu  o zkouškou ukončeném kursu .  

Příprava pacienta -  zaujmutí správné polohy na vyš. stole. 

Svlečený pacient zaujme polohu vhodnou k provedení výkonu, lékař palpací vyšetří kůži, podkoží a 
svaly a vhodnými metodami ( mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální 

techniky atd ) uvolňuje změněné struktury. Jde o výkon , kterým se normalizuje u funkčních poruch 

posunlivost jednotlivých vrstev rozdělených fasciemi, svalový tonus a kloubní vůli. 
Zaujmutí jiné polohy - běžné pro pacienta. 

 Nelékaři 



604 Masáž reflexní a vazivová  21713 30 FT začátek 

 
obsah 

 

konec 

Prostudování dokumentace, příprava pacienta – uložení do potřebné polohy, zjištění povrchních 

reflexních projevů a jejich zhodnocení ( diagnostické hmaty). 
Masáž provádíme na ležícím nebo sedícím pacientovi aplikací spec. hmatů ( např. přísuvná spirála, 

trnový, dvoupalcový, pilový hmat ), které provádíme v přesném pořadí a působíme na jednotlivé 

segmenty a tkáně. 
Zaujmutí jiné polohy - běžné pro pacienta . 

605 Mobilizace páteře  21413 15 FT začátek 

obsah 

konec 

Prostudování dokumentace, příprava pacienta – uložení do potřebné polohy. 

Po vyšetření joint play v daném kloubu provádíme repetivní, rytmické pohyby v omezeném směru 

pohybu. 
Kontrolní joit play a instruktáž pacienta . 

606 Mobilizace periferních 

kloubů 

 21413 15 FT začátek 

obsah 

konec 

Prostudování dokumentace, příprava pacienta – uložení do potřebné polohy. 

Po vyšetření joint play v daném kloubu provádíme repetivní, rytmické pohyby v omezeném směru 

pohybu. 
Kontrolní joit play a instruktáž pacienta . 

607 Techniky měkkých tkání  21413 15 FT začátek 

obsah 

konec 

Prostudování dokumentace, příprava pacienta – uložení do potřebné polohy. 

Po vyšetření joint play v daném kloubu provádíme repetivní, rytmické pohyby v omezeném směru 

pohybu. 
Kontrolní joit play a instruktáž pacienta . 

 

700 

 

MECHANOTERAPIE 

701 Léčba zvukem (ultrazvuk)  21113 15 FT začátek 

obsah 

 

konec 

Uložení pacienta na lehátko , příprava  ultrazvuku. 

Ultrazvuk je mechanické vlnění, při jeho  terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi žádný 

elektrický proud, patří tedy mezi mechanoterapii. 

Ve FT se k terapeutickým účelům obvykle používá frekvence 0,8 – 3MHz.  - masážní hlavicí nebo 

aplikací UZ pod vodou. 

Úprava lehátka , dezinfekce přístroje. 

702 Trakce       

702.1 Přístrojová trakční terapie   Jedná se o pasivní procedury , kdy mechanická síla působí centrifugální tah v ose končetiny nebo 
páteře či distální části kořenového kloubu. 

702.1.1. Vleže na trakčním stole  21113 30 FT začátek 
obsah 

 

 
konec 

Uložení pacienta na trakční stůl. 
Mechanická síla působí centrifugální tah v ose končetiny nebo páteře či distální části kořenového 

bloku.Přístrojová kontinuální trakce je nejčastěji prováděna na trakčních stolech, kde zdrojem 

trakční síly  je gravitace a hmotnost pacienta. Může být provedena za hlavu, bedra, nebo za nohy.   
Nezbytnou podmínkou během trakce je dokonalá relaxace pacienta.  

Po trakci na trakčním stole musí pacient zůstat ležet stejnou dobu, jakou trvala trakce.Přesun 

pacienta z trakčního stolu. 



702.1.2. Vsedě v závěsu  21113 15 FT začátek 

obsah 
konec 

 Usazení pacienta, přiložení závěsu. 

Pro  přístrojovou trakci vsedě  slouží speciální zařízení , na kterých lze nastavit jak sílu, tak 
frekvenci jejího působení a celkovou délku aplikace.  

Odstranění závěsu. 

702.2 Ruční intermitentní trakce  21413 15 FT začátek 

obsah 
 

konec 

Uložení pacienta na lehátko. 

Ruční trakci provádí proškolený odborný personál při různých polohách pacienta a různým 
způsobem ( nejčastěji ruční intermitentní trakce ). 

Nezbytnou podmínkou během trakce je dokonalá relaxace pacienta. 

Přesun pacienta  . 

703 Lymfodrenáž ruční  44211 70 FT začátek 
obsah 

 

 
 

konec 

Příprava  a uložení pacienta do  výchozí polohy. 
Povrchová ruční masáž  lymfatického  systému  se nejčastěji využívá při lymfedému ( otok 

způsobený poruchou odtoku mízy, má tuhý charakter a vede někdy až k bizarnímu zvětšení 

příslušné části těla). Odtok mízy je nezbytný pro odstranění bílkovin a dalších látek z těla .  Před 
masáží má být pacient vyprázdněný a má vypít ¼ litrů tekutin. 

Velký příjem tekutin 1 – 1,5 litrů. 

 

704 

 

Masáž 

      

704.1 Klasická částečná  9205 15 NZP-masér začátek 

obsah 
 

 

konec 

Očistná sprcha/neprovádí-li se po koupeli/, uložení pacienta  do výchozí polohy ,příprava zdrav. 

materiálu. 
Masáž provádíme na ležícím nebo sedícím pacientovi aplikací spec. hmatů , které provádíme 

v přesném pořadí a působíme na jednotlivé  svalové skupiny 

tak, že dojde k uvolnění, prokrvení a odstranění zvýšeného svalového napětí. 
Masáž je prováděna  dle ordinace lékaře ( C-páteř, LS-páteř, HK, DK atd. ) 

Ukončení masáže , úklid pomůcek a zdrav. materiálu   

704.2.1 Podvodní celková při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny 

21317 20 PZP-lázeňská začátek 

obsah 
 

konec 

Napuštění vody / subakvální vana nebo Hubardův tank / ,kontrola teploty vody , vstup pacienta do 

vany/před výkonem je pac. několik minut v klidu/. 
Teplota vody 35-37°C, tlak  na ústí trysky 200 – 400 kPa, vzdálenost ústí hadice od povrchu těla  

10 – 15 cm, dopad vody pod úhlem 30 – 70 st.       V jedné časové jednotce  se provádí  masáž HK, 

DK  i  trupu. 
Výstup pacienta z vany . Vypuštění , mytí a dezinfekce vany. 

704.2.2  Podvodní částečná  21317 15 PZP-lázeňská začátek 

obsah 
 

konec 

Napuštění vody / subakvální vana nebo Hubardův tank / ,kontrola teploty vody ,  přesun pacienta. 

Teplota vody 35-37°C, tlak  na ústí trysky 200 – 400 kPa, vzdálenost ústí hadice od povrchu těla  
10 – 15 cm.V jedné časové jednotce  se provádí  masáž  pouze té lokality, kterou naordinoval lékař. 

Výstup pacienta z vany . Vypuštění , mytí a dezinfekce vany. 

705 Vakuově kompresivní terapie  21115 30 FT,ZS začátek 

obsah 
 

konec 

Uložení pacienta na lehátko, upevnění končetiny pomocí nafukovací manžety ve vakuum-

kompresivním přístroji. 
Následkem střídavého  působení přetlaku a podtlaku  dochází k tomu, že je z kapilárního  řečiště 

vytlačována ( urychlení žilního systému  a do něho nasávána ( zlepšení přítoku ) krev. Současně se 

zvyšuje i odtok lymfy. 
Uvolnění manžety , odstranění končetiny z přístroje  , přesun pacienta. 

706 Přístrojová kompres. terapie 

(přístrojová lymfodrenáž) 

 44213 /na 

základě 

předem 
stanovenýc

h 

FT,ZS začátek 

obsah 

 
konec 

Uložení pacienta na lehátko, upevnění kompresivní dlahy. 

Tyto masáže fungují na principu nafukovací končetinové dlahy a působí na celou končetinu. Jsou 

buď jednokomorové ( se stálým  či přerušovaným  přetlakem , nebo vícekomorové, kde se  oblasti 
přetlaku střídají a vytvářejí masážní přetlakovou vlnu od periferie končetin centripetálně. 

Uvolnění  kompresivní dlahy  , přesun pacienta.  



programů 

v přístroji-
tj.od 45-60 

        

 

800 

 

ELEKTROLÉČBA 

801 elektroléčba II (galvanisace 

prostá, 

iontoforesa, diadynamik, 
interferenční proudy TENS, 

Träbertovy proudy, Kortzovy 

proudy, magnetotherapie, 
přerušovaná galvanisace, 

distanční elektroterapie 

při delším trvání 

poměrná úprava 

ceny  
( galvanizace, 

magnetoterapie 

aj.) 

21113 15 FT začátek 

obsah 

 
konec 

Uložení pacienta, adjustace přístroje, příprava a aplikace elektroléčebného materiálu na pacienta. 

Terapie je prováděna na jednoúčelových nebo víceúčelových přístrojích. Délka výkonu je dána 

formou zvoleného terapeutického postupu – průměrně 15 min., ale i déle. Během výkonu je nutný 
stálý dohled na průběh výkonu.. 

Vypnutí přístroje , sejmutí a úklid aplikačního materiálu . 

802 elektroléča III (krátkovlná 

diathermie, ultrakrátkovlnná 
diathermie, mikrovlny) 

při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny 

21115 15 FT začátek 

obsah 
 

konec 

Uložení pacienta, adjustace přístroje, příprava a aplikace elektroléčebného materiálu na pacienta. 

Délka výkonu je dána formou zvoleného terapeutického postupu – průměrně 15 min., ale i déle. 
Během výkonu je nutný stálý dohled na průběh výkonu.. 

Vypnutí přístroje , sejmutí a úklid aplikačního materiálu . 

803 elektroléčba IV (speciální 

selektivní stimulace, 
stimulace oslabených svalů, 

myofeedback) 

 21117 30 FT začátek 

obsah 
 

konec 

Uložení pacienta, adjustace přístroje, příprava a aplikace elektroléčebného materiálu na pacienta. 

Většinou se jedná o postižení nervosvalového aparátu a terapeut pracuje na základě poznatků 
z vyšetření pacienta. Terapie je prováděna individuálně 

Délka výkonu je dána  rozsahem postižení a zvolenou terapeutickou technikou.  Během výkonu je 

nutný stálý dohled na průběh výkonu.. 
Vypnutí přístroje , sejmutí a úklid aplikačního materiálu . 

804 Elektrospánek  21113 60 FT 

ZS 

začátek 

obsah 
konec 

Uložení pacienta na lehátko, příprava a aplikace elektrod. 

Navození umělého spánku pomocí elektroterapie, synchronizace mozkových vln – při asomnii, 
psychózách… 

Vypnutí přístroje , sejmutí elektrod , úklid aplikačního materiálu, odchod pacienta  . 

 

900 

  

FOTOTERAPIE    včetně léčby zářením 

901 Infračervené záření   21111 15 FT 

ZS 

začátek 

obsah 

 
konec 

Uložení pacienta na lehátko, příprava přístroje. 

Vazodilatace je do velké míry dána účinkem tepla. Na kůži se projeví jako skvrnitý erytém , který 

není přesně ohraničen. Účinky analgetické, spazmolytické , nebo stimulace imunobiologických 
reakcí, jsou také  důsledky působení tepla.  

Vypnutí přístroje  



902 Viditelné světlo 

/polychromatické, 
polarizované aj./ 

  30 FT 

ZS 

začátek 

obsah 
 

konec 

Usazení pacienta do relaxačního křesla. 

Působení bílého světla, které působí na hladinu melatoninuv mozku a tím odstraňuje depresivní 
symptom u depresivních pacientů, intenzita světla je  10 000 luxů. 

Odchod pacienta z místnosti světloléčby. 

903 Polarizované 

monochromatické (laser) 

Laser je zařízení 

uvolňující energii 
jako paprsek 

elektromagnetick

ého záření 
s účinky 

protizánětlivými, 

biostimulačními, 

analgetizačními, 

termickými i 

fotochemickými 

     

903.1 Místní aplikace sondou  21119 10 FT 
ZS 

začátek 
obsah 

konec 

Příprava  přístroje, příprava  ochranných pomůcek, uložení pacienta, 
Nastavení vhodných parametrů ( frekvence a vymezení oš. plochy ), volba vhodného druhu 

laserového záření   .    

Vypnutí přístroje,úklid ochranných pomůcek. 

903.2 Na větší plochu (scanner) při delším trvání 
poměrná úprava 

ceny  

21119 20 FT 
ZS 

Začátek 
obsah 

 

konec 

Příprava  přístroje, příprava  ochranných pomůcek. 
Nastavení vhodných parametrů ( frekvence a vymezení oš. plochy ), volba vhodného druhu 

laserového záření  . Paprsek je řízen systémem zrcadel a hranolů tak, že přejíždí nad zvolenou 

plochou  
Vypnutí přístroje,úklid ochranných pomůcek . 

904 Ultrafialové záření SUP      Ultrafialové záření je záření o vlnové délce pod 400nm.  Má kratší vlnovou délku a vyšší energii 

fotonů než infračervená a viditelná část světelného spektra a vyvolává výrazné změny na 

povrchových vrstvách kůže. 

904.1 Celotělové                 44235 30 FT začátek 

obsah 

konec 

Příprava  přístroje a ochranných pomůcek.  

Nastavení vhodných parametrů ( čas, vzdálenost..), aplikace  UV záření. 

Vypnutí přístroje, úklid pomůcek. 

904.2 Lokální (do kštice, pod vodou)  44217 15 FT 

ZS 

začátek 

obsah 

konec 

 Příprava pacienta,příprava  přístroje a ochranných pomůcek.  

Nastavení vhodných parametrů ( čas, vzdálenost..), aplikace  UV záření. 

Vypnutí přístroje,  úklid pomůcek. 

905 Brachyradiumterapie    RL 

radioterapeut 

začátek 

obsah 

 

konec 

Příprava zářiče  a zdrav. materiálu, aplikace zářiče. 

Brachyradiumterapie je v uvedených indikacích  místní léčba zářením , při kterém je využíváno 

zářičů  uložených v aplikátorech, které jsou umisťovány v lokalizaci  a čase dle ordinace lékaře.                         

Odstranění a uložení zářiče,odchod pacienta, úklid  pomůcek. 

906 Rentgenoterapie  1 pole 5 RL 

radioterapeut 

začátek 

 

obsah 
 

 

konec 

Uložení pacienta do ozařovací polohy  na ozařovači,nastavení předepsaných parametrů, spuštění 

přístroje. 

Terapie ionizujícím zářením z rtg  terapeutického přístroje v malých dávkách podávané převážně 
frakcionovaně.  

Účinek především protizánětlivý a analgetický.   

Vypnutí přístroje, odchod pacienta, úklid a dezinfekce .                                                                                                                                                     
 



 

1000 

 

TERMOTERAPIE   (aplikace tepla a chladu) 

1001 Kryoterapie 

  

Kryoterapie je 

procedura 
negativní 

termoterapie 

s teplotou kolem 
0°C a méně.   

     

1001.1 Kondukcí   21111 15 FT 

ZS 

PZP 

začátek 

obsah 

konec 

Příprava pacienta , příprava pomůcek   . 

Aplikace  chladu po dobu 5 –15 min. na ordinovanou lokalitu :  kryoperlózový sáček  , led 

Odstranění kry-sáčku  , jeho dezinfekce a uložení do chladícího boxu. 

1001.2 Konvekcí   15 FT 

ZS 

začátek 

obsah 

konec 

Příprava pacienta , příprava pomůcek  . 

Aplikace  chladu formou  těkavé látky ( např. etylchlorid, metylchlorid atd )  nebo  chladného 

plynu. 
Ukončení aplikace. 

1002 Parafín  21113 15 FT 
ZS 

začátek 
obsah 

 

 
konec 

Příprava pacienta , příprava pomůcek   
 Přikládání nasycených roušek, nanášení parafínu štětcem, stříkání pomocí spec. pistole nebo 

opakované krátkodobé ponoření končetiny do parafínu. 

Po nanesení vrstvy ošetřenou oblast zabalíme do froté, případně překryjeme igelitem. 
Odstranění zábalu a parafínu, úklid pomůcek 

1003 Teplé obklady k jednomu 

použití 

při delším trvání 

poměrná úprava 

ceny 

21111 20 FT 

ZS 

PZP 

začátek 

obsah 

konec 

Příprava zábalu  ( ohřátí ), uložení pacienta, kontrola teploty obkladu. 

Aplikace  teplého obkladu k jednomu použití na ordinovanou lokalitu a jeho překrytí PVC 

podložkou a vlněnou přikrývkou. 

Odstranění zábalu, úprava lehátka, výměna prostěradla. 

1004 Teplé obklady k opakovanému 

použití 

 21111 15 FT 

ZS 

PZP 

začátek 

obsah 

 
konec 

Příprava zábalu  ( ohřátí ), uložení pacienta, kontrola teploty obkladu. 

Aplikace  teplého obkladu  k opakovanému použití ( např. lavatherm ) ,  na ordinovanou lokalitu a 

jeho překrytí PVC podložkou a vlněnou přikrývkou. 
Odstranění zábalu, úprava lehátka, výměna prostěradla. 

1005 Parní lázeň (skříňová)  21111 15 PZP - lázeňská začátek 

obsah 

 
konec 

Příprava páry, vstup pacienta do skříně. 

Hypertermická celková lázeň ve vzduchu nasyceném vodními parami. Následkem toho se nemůže 

odpařovat pot, ačkoli se hojně secernuje a tím je vyřazen nejúčinnější zchlazovací mechanismus. 
Tělesná teplota  stoupá asi 1°za každých 15 minut.  

Výstup pacienta z parní skříně, mytí a dezinfekce skříně. 

 

 

1100 

 

ERGOTERAPIE 

1101 Kondiční skupinová  21511 15 FT 
ergoterapeut 

začátek 
obsah 

konec 

Výběr činností, příprava materiálu a pomůcek. 
Zadání pracovní činnosti, psychologické působení včetně motivace, pedagogické vedení. 

Hodnocení průběhu a výsledku činnosti, úklid pomůcek.  



1102 Individuální cílená 

(specifická) 

při delším trvání 

poměrná úprava 
ceny 

21513 30 FT 

ergoterapeut 

začátek 

obsah 
 

 

 
 

konec 

Příprava materiálu, pomůcek a pracoviště. 

Výkon zahrnuje řadu činností – práce se dřevem, textilem ,papírem, plechem, kůží atd.  ,  ze 
kterých ergoterapeut vybere na základě svého vyšetření pro pacienta to nejvhodnější. Podle typu 

činnosti lze použít pro obnovu a procvičení  HK ( především ruky ), DK a funkce posturální. 

Ergoterapeut se může zaměřit na aktivaci  poškozené svalové skupiny, na rozsah pohybu, na nácvik 
potřebného úchopu, na koordinaci pohybu atd. Velmi důležitá je zde motivační složka a možnost 

zapojení jednotlivých částí pohybu do celých pohybových stereotypů v rámci praktické činnosti. 

Zhodnocení průběhu dosaženého  výsledku, naplánování další lekce, úklid pomůcek  a pracoviště..  

1103 Výcvik soběstačnosti a 
sebeobsluhy 

  30 FT 
ergoterapeut 

začátek 
obsah 

 

konec 

Příprava  pomůcek a pracoviště . 
S pacientem  je prováděn přesný nácvik vhodných, individuálně vybraných cviků, úkonů, které 

vedou v rámci onemocnění  k maximální soběstačnosti pacienta . Je vysvětlen jejich účinek, 

stanovená kritéria a limity provádění.   
Zhodnocení průběhu dosaženého  výsledku , úklid pomůcek  a pracoviště. 

 

 

1200 

 

APLIKACE CO2 - z umělého zdroje 

 

1201.1 Uhličitá koupel vodní celková  21311 30   PZP – 

lázeňská 

začátek 

 
obsah 

 

 
konec 

Napuštění vany,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

Překrytí vany neprodyšnou přikrývkou ( zamezení vdechování CO2). 
K přípravě koupele se používá  mechanicky  či chemicky připravená uhličitá voda. 

Jde o  celkovou vodní koupel s obsahem CO2 po dobu 20 min. , teplota vody postupně klesá od 

34°C až k 28°C, lázeň je účinnější při nižší teplotě.Pacient leží ve vaně až po hranici vlasů na šíji. 
Výstup pacienta z vany  , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 

přikrývka ) po dobu 20 – 30 min. Dezinfekce a mytí vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 

lehátka, výměna prostěradla 

1201.2 Uhličitá koupel vodní částečná   30   PZP – 

lázeňská 
začátek 

 

obsah 
 

 

 
 

konec 

Napuštění vany,kontrola teploty vody, vstup pacienta do vany. 

Překrytí vany neprodyšnou přikrývkou ( zamezení vdechování CO2). 

K přípravě koupele se používá    mechanicky  či chemicky připravená uhličitá voda. 
Jde o koupel s obsahem CO2 po dobu 20 min. , teplota vody postupně klesá od 34°C až k 28°C, 

lázeň je účinnější při nižší teplotě  

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  
 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle  bývá využívána jako první procedura v kůře celkových koupelí. 

Výstup pacienta z vany  , aplikace  celkového suchého zábalu  ( velké prostěradlo + vlněná 
přikrývka ) po dobu 20 – 30 min. Dezinfekce a mytí vany. Odstranění suchého zábalu, úprava 

lehátka, výměna prostěradla 

1202.1 Uhličitá koupel plynná 

celková 

  30   PZP – 

lázeňská 

začátek 

 

 

 

obsah 
 

konec 

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda : vytváří hladinu, přetéká. 

Napouštějí se jím většinou dřevěné vany nebo bazénky ( upravené k sezení či stání ), nebo se 

aplikuje pomocí spec. pytlů , do kterých je vháněn CO2.   

Příprava vaku na CO2 koupel, uložení pacienta do vaku ( pacient leží ve vaku až po hranici vlasů 

na šíji), v bazénu nebo ve vaně musí pacient stále udržovat hlavu nad hladinou plynu 
Aplikace CO2 po dobu 20 min . Mechanismus účinku spočívá v rychlé resorpci plynu kůží i přes 

běžný oděv a obuv, při které dochází ke kožní i reflexní  hluboké vazodilataci a následně poklesu 

krevního TK. 
Výstup pacienta z vany, bazénu nebo odstranění vaku . 



1202.2 Uhličitá koupel plynná 

částečná 

  30   PZP – 

lázeňská 

začátek 

 
 

 

obsah 
 

konec 

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda : vytváří hladinu, přetéká. 

Napouštějí se jím většinou dřevěné vany nebo bazénky ( upravené k sezení či stání ), nebo se 
aplikuje pomocí spec. pytlů , do kterých je vháněn CO2  

Příprava vaku na CO2 koupel, uložení pacienta do  vaku ,  v bazénu nebo ve vaně musí pacient 

stále udržovat hlavu nad hladinou plynu  a/ poloviční koupel -  do výše pupku   ,   b/ tříčtvrteční 
koupel –  do výše srdce 

Aplikace CO2 po dobu 20 min . Mechanismus účinku spočívá v rychlé resorpci plynu kůží i přes 

běžný oděv a obuv, při které dochází ke kožní i reflexní hluboké vazodilataci a následně poklesu 
krevního TK. 

Výstup pacienta z vany, bazénu nebo odstranění vaku . 

1203 Insuflace CO2 do podkoží   5 ZS, L začátek 

 
obsah 

 

konec 

Příprava a poučení pacienta, příprava pomůcek a zdrav. materiálu k aplikaci. 

Aplikace  plynu do podkoží se děje pod tlakem maximálně 0,7 kp / m3 , tj. 69 kPa. Vpich se 
provádí jednoúčelovou jehlou. Jedním vpichem se podává 20 – 100 ml plynu. Počet vpichů nemá 

přesáhnout šest a celková dávka  200 ml plynu..insuflaci plynu do podkoží provádí zaškolená 

zdravotní sestra dle předpisu lékaře, aplikaci v oblasti hlavy a krku provádí pouze lékař. 
Úklid a dezinfekce pomůcek.  

 

1300 

 

INHALACE                    provádět může pouze SZP 

1301 Aerosolová individuální   25235 15 FT 

ZS 

začátek 

obsah 

konec 

Příprava  a poučení pacienta , příprava   inhalátoru .  

Léčebné vdechování  vodních par s obsahem přísady po dobu 5 - 10 min. 

 Úklid a dezinfekce pomůcek 

1301 Aerosolová skupinová  21113 30 RP 

ZS 

začátek 

obsah 

konec 

Příprava společné inhalace – aplikace vodních par s obsahem přísady. 

Léčebné vdechování  vodních par s obsahem přísady po dobu 20 min. 

Vyvětrání společné inhalace. 

 

1400 

  

OSTATNÍ  LÉČEBNÉ  VÝKONY 

1401 Muzikoterapie   60 Lékař 

psycholog 

ergoterapeut 
FT 

ZS 

začátek 

obsah 

konec 

Příprava pomůcek, aktivní spolupráce pacienta a muzikoterapeuta  na volbě druhu muzikoterapie. 

Ovlivnění organismu zvukem – léčebné využití hudby. 

Úklid pomůcek 

1402 Zdravotní výchova v rámci 

edukačních pobytů  pouze u 

edukačních indikací II/1,IV/1 

aj. 

 

1402.1 Edukační pohovory 

individuální 

 13051 30 Lékař 

FT 

začátek 

obsah 
konec 

Příprava pomůcek, aktivní spolupráce  pacienta s lékařem, RP. 

Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient samostatně provádět. 
Úklid pomůcek .  



1402.2 Edukační pohovory skupinové   45 Lékař 

Edukační sestra 
Dietní sestra 

začátek 

obsah 
konec 

Příchod pacienta do edukační místnosti. 

Skupinová edukace podle stanovených témat, skupinová diskuse k tématu, praktická cvičení. 
Odchod pacienta z edukační místnosti 

1403 Psychoterapie      Psychoterapie je  léčebné působení psychologickými prostředky na nemoc, poruchu nebo anomálii , 

které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny . Má zlepšit funkce 
orgánů, vést k obnovení zdraví, k poznání a omezení sebezničujícího chování, k účinnému zvládání 

problémů, konfliktů a životních problémů.  V průběhu psychoterapie dochází ke změnám 

v prožívání a chování pacienta 

1403.1 Individuální  35520 30 Lékař, 
psychoterapeut 

začátek 
 

obsah 

 
konec 

Seznámení pacienta s krátkodobým, event. dlouhodobým plánem psychoterapie. 
Individuální psychoterapie je zaměřena na jednotlivce a věnuje pozornost vlivu minulých zážitků a 

nevědomých procesů na současné problémy a potíže , které učí překonávat nácvikem žádoucího 

chování a myšlení, zabývá se sebeuskutečňováním rozvojem vnitřního prožívání a vlastních 
možností, naplňováním životního smyslu. 

 Zhodnocení průběhu a výsledku činnosti, úklid pomůcek 

1403.2 Skupinová, typ III. (nad 14 

osob a 30 min.) 

  35630 30 Lékař, 

psychoterapeut 

začátek 

 
obsah 

 

konec 

Vzájemné seznámení pacientů ve skupině a jejich obeznámení se s krátkodobým event. 

dlouhodobým plánem psychoterapeuta. 
Skupinová psychoterapie spočívá v tom, že postup, který by psychoterapeut použil u každého 

pacienta jednotlivě, provádí s více pacienty současně. 

U některých postupů je to výhodné, šetří  se časem terapeuta a účinnost se někdy v přítomnosti více 
pacientů zvyšuje. 

Skupinová terapie využívá k léčebným postupům skupinovou dynamiku, tj, vztahy a interakce mezi 

členy skupiny. 
Zhodnocení průběhu a výsledku činnosti, úklid pomůcek. 

1403.3 Skupinová pro děti do 8 let,    37119 30 Lékař, 

psychoterapeut 

začátek 

 

obsah 

 

konec 

Vzájemné seznámení  dětí ve skupině a jejich obeznámení se s krátkodobým event. dlouhodobým 

plánem psychoterapeuta. 

Skupinová psychoterapie spočívá v tom, že postup, který by psychoterapeut použil u každého  

dítěte  jednotlivě, provádí s více  dětmi současně.  

U některých postupů je to výhodné, šetří  se časem terapeuta a účinnost se někdy v přítomnosti více 
dětí zvyšuje. 

Skupinová terapie využívá k léčebným postupům skupinovou dynamiku, tj, vztahy a interakce mezi 

členy skupiny. 
Zhodnocení průběhu a výsledku činnosti, úklid pomůcek. 

1404 Logopedická terapie 

prováděná klinickým 

logopedem   

pouze u indikací 

s postižením 

fatických fun. 

72213 30 logoped začátek 

obsah 

 
 

konec 

Anamnéza, prostudování dokumentace . 

Logopedická terapie je zaměřena na léčbu příčin, které vedou k odchylkám  fyziologického vývoje 

řeči . K základním metodám logopedické terapie patří napodobovací reflex, multisenzoriální 
přístup, pozitivní motivace, cílené využití běžných her a zábav, využití neslovních prostředků při 

korekci nevhodných návyků, spolupráce s rodinou. 

Zhodnocení průběhu a výsledku činnosti, úklid pomůcek , záznam do dokumentace . 

1405 sauna pro děti a dorost   60 FT 
ZS 

PZP 

začátek 
obsah 

konec 

Vstup do  sauny přes šatnu a sprchu. 
Účinek suchého horkého vzduchu, po kterém následuje ochlazení v bazénu nebo pod sprchou, celý 

cyklus se 2 – 3x opakuje. 

Odchod ze sauny, osprchování, osušení 

1406 škola zad  
(6 sezení á 90 min.: 

přítomnost lékaře a FT) 

pouze u indikací 
VII/12 KLP 

21711 90 Lékař, 
FT 

začátek 
obsah 

konec 

Anamnéza, prostudování dokumentace, navázání kontaktu s pacientem  . 
Je to systém, který učí optimalizaci pohybu v nejrůznějších zátěžových situacích.  

Zhodnocení průběhu a výsledku činnosti, úklid pomůcek , záznam do dokumentace . 



POZNÁMKA 

1/  všechny procedury začínají - příchodem  pacienta , odložením oděvu , u imobilních pacientů dopomocí při svlékání a přesunech. 

2/  všechny procedury končí     - oblečením pacienta, u imobilních pacientů dopomocí při oblékání a přesunech , odchodem z místa procedury. 

 


