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Zařazení lázeňské léčebně
rehabilitační péče
Lůžková péče (§ 9 zákona o zdravotních službách):
a) akutní lůžková péče intenzivní,
b) akutní lůžková péče standardní,
c) následná lůžková péče: - léčebně rehabilitační péče, pod
kterou je zařazena i lázeňská léčebně rehabilitační péče
(§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o zdravotních službách upřesňuje
co je účelem léčebně rehabilitační péče)
d) dlouhodobě lůžková péče

Obecné podmínky poskytování
zdravotních služeb
 Poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby
uvedené v oprávnění.
 Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob
způsobilých k výkonu zdravotnického povolání.
 Personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat
oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče.
Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb, týkající se odborné, specializované způsobilosti atd.
upravuje vyhláška č. 99/2012 Sb.
 Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve ZZ v
místech uvedených v oprávnění k poskytování zdrav. služeb.

Obecné podmínky poskytování
zdravotních služeb
 Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních
služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné
vybavení ZZ musí odpovídat oborům, druhu a formě
poskytované zdravotní péče. Požadavky na minimální
technické a věcné vybavení ZZ upravuje vyhláška č. 92/2012 Sb.
 Dalšími podmínkami je způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání - samostatná způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Oprávnění k poskytování
zdravotních služeb
 KÚ udělí oprávnění k poskytování zdravotních služeb po
splnění podmínek pro udělení oprávnění (§ 16 a násl. zákona
o zdravotních službách) mezi než patří i předložení souhlasu
s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče vydaný
ministerstvem zdravotnictví, kterému předchází povolení k
využívání zdroje vydané v souladu se zákonem č. 164/2001 Sb.,
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a kontaktních pracovišť domácí péče
(pokud není dále uvedeno jinak)

Příloha č. 1 – obecné požadavky na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení (dále také „TVV ZZ“)
Příloha č. 2 - požadavky na TVV ZZ ambulantní péče
část I. upravuje požadavky pracovišť lékařů a nelékařských
zdravotnických povolání:
A. Společné požadavky
B. Zvláštní požadavky rozdělené podle oborů a to jak
lékařů, tak nelékařských zdravotnických povolání
část II. upravuje požadavky na TVV pracovišť diagnostické a
léčebné péče v oborech radiologie a zobrazovací metody …

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a kontaktních pracovišť domácí péče

Příloha č. 4 - požadavky na TVV ZZ lůžkové péče:
I. Společné požadavky
II. Zvláštní požadavky:
1. Akutní lůžková péče standardní
2. Akutní lůžková péče intenzivní
3. Následná lůžková péče
4. Dlouhodobá lůžková péče
5. Dětský domov pro děti do 3 let věku

Vyhláška č. 92/2012 Sb. - Příloha č. 4 - požadavky na
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
lůžkové péče
II. Zvláštní požadavky
3. Následná lůžková péče
Lůžkové oddělení musí být vybaveno prostředky pro
polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci
s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a
sprchovacími lůžky. Pokud je poskytována následná lůžková
péče pouze dětem, zřizuje se pokoj pro izolaci dětí s infekčním
onemocněním nebo s podezřením na infekční onemocnění. á
3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb
(pokud není dále uvedeno jinak)

Příloha č. 1 - Požadavky na personální zabezpečení ambulantní
péče Část I. – podle oborů
A. Společné požadavky – obsahují obecné požadavky, ale např.
i bod 5. dostupnost
B. Zvláštní požadavky – dle jednotlivých oborů zdravotní péče
např.
1.43. Rehabilitační a fyzikální medicína
a) rehabilitační lékař a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je
poskytována ošetřovatelská péče

Vyhláška č. 99/2012 Sb. - Příloha č. 3 - požadavky na
personální zabezpečení lůžkové péče

Část II. Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové
péče

3. Následná lůžková péče
3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče
POZOR - požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny
na 60 lůžek určených a využívaných pro poskytování zdravotní
lázeňské léčebně rehabilitační péče. Podle vyjádření MZ počet
lze snížit, nesmí však být nižší než 20 lůžek.
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