Regulamin zabiegowy
“Uzdrowiska Lądek-Długopole" S.A.
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Przed rozpoczęciem korzystania z zabiegów Kuracjusz zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
zabiegowym.
Korzystanie z zabiegów leczniczych podlegających ordynacji lekarskiej możliwe jest wyłącznie na podstawie
zlecenia lekarskiego.
Zakup zabiegów niepodlegających ordynacji lekarskiej jest równoznaczny ze złożeniem przez Kuracjusza
oświadczenia, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez „Uzdrowisko
Lądek – Długopole” S.A. oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
Przed rozpoczęciem kuracji zabiegi muszą być zaplanowane w formie przepisu leczniczego umieszczonego na
karcie zabiegowej. Godziny planowanych zabiegów obowiązują przez cały okres kuracji.
Kuracjusz powinien przestrzegać zaleceń zawartych w przepisie leczniczym. Bezwzględnie zakazana jest
samowolna zmiana zaleceń lekarza.
Kartę zabiegową z przepisem leczniczym Kuracjusz winien okazywać na każdej wizycie lekarskiej oraz na
życzenie lekarzy, pielęgniarek oraz personelu zakładów przyrodoleczniczych
Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu.
Spóźnienie na zabieg, przekraczające 5 minut, spowoduje utratę prawa do jego pobrania.
W przypadku samowolnej rezygnacji z zabiegu, bez wcześniejszych ustaleń o jego przeplanowaniu,
Kuracjusz traci możliwość odebrania zabiegu.
W przypadku, gdy samowolna rezygnacja z zabiegu(ów)
lub utrata prawa do pobrania zabiegu(ów)
spowoduje brak możliwości rozliczenia kosztów leczenia u dysponenta skierowania na leczenie uzdrowiskowe
(NFZ), Kuracjusz zobowiązany jest do osobistego pokrycia kosztów pobytu i leczenia w dniach
nierefundowanych przez NFZ.
Podczas korzystania z zabiegów należy przestrzegać zasad higieny. Codziennie, przed rozpoczęciem
zabiegów, Kuracjusz powinien starannie umyć całe ciało. Personel zabiegowy może odmówić wykonania
zabiegu/ów osobie nieprzestrzegającej zasad higieny.
Zgłoszenie się na zabieg w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innych środków
odurzających spowoduje utratę prawa do jego pobrania.
Wejście do kabiny zabiegowej może nastąpić wyłącznie po wezwaniu przez personel zabiegowy.
Przed rozpoczęciem zabiegów fizykoterapeutycznych należy bezwzględnie zdjąć wszystkie metalowe
przedmioty i wyłączyć telefony komórkowe.
Kuracjusze z upośledzonym czuciem, metalowymi elementami na powierzchni bądź w głębi ciała, implantami
elektronicznymi (np. rozrusznik serca), uczuleniami, powinni o powyższym poinformować lekarza
prowadzącego oraz personel zabiegowy.
Kuracjusze korzystający z zabiegów wodnych winni posiadać ochronne, antypoślizgowe obuwie oraz ręcznik,
a do kąpieli w basenie ponadto strój kąpielowy i czepek.
W kąpieli leczniczej nie wolno zasypiać, dolewać lub wypuszczać wody z wanny oraz wykonywać
gwałtownych ruchów.
Kuracjusze korzystający z zabiegów w kriokomorze i/lub saunie winni zapoznać się z odrębnym regulaminem
określającym zasady pobierania wymienionych zabiegów.
Na zabiegi rehabilitacyjne (z wyjątkiem zabiegów wodnych) i gimnastykę należy zgłaszać się z jednorazowym
prześcieradłem zabiegowym.
Na zajęcia gimnastyki leczniczej należy zgłaszać się w strojach gimnastycznych i obuwiu sportowym.
W przypadku pogorszenia samopoczucia, zasłabnięcia, wystąpienia w trakcie zabiegu zawrotów głowy,
kołatania serca oraz innych niepokojących objawów, Kuracjusz powinien wezwać obsługę, która przerwie
zabieg i zgłosi ten fakt pielęgniarce lub lekarzowi.
Po zabiegach należy odpoczywać przez czas zalecany przez lekarza (ok. 30-90 minut).
Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające pobranie zabiegu należy zgłaszać do pielęgniarki dyżurnej lub
lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem.
Przeciwwskazaniami do pobierania zabiegów leczniczych są w szczególności: ciąża, miesiączka, czynna
choroba nowotworowa, infekcja, wychłodzenie lub przegrzanie organizmu.
Zalecane jest niekorzystanie
z zabiegów bezpośrednio po obfitym posiłku, w stanie osłabienia, zmęczenia lub zdenerwowania.
Z powodu braku badań klinicznych dotyczących oddziaływania kąpieli mineralnych stosowanych
w Uzdrowisku na dzieci i młodzież w okresie wzrostu i dojrzewania, zabiegów kąpielowych w wannach
i basenach, o ile lekarz nie zaleci inaczej, nie wydaje się dzieciom do lat 6, a zabiegów radonowych opartych
na wodach ze źródła „Jerzy” dzieciom i młodzieży do lat 18.
Dzieci od lat 6 do 14 mogą korzystać z zabiegów kąpielowych wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Zapewnienie opieki nad dziećmi od lat 6 do 14 w trakcie zabiegów kąpielowych leży po stronie rodziców /
opiekunów dziecka.
W trakcie leczenia uzdrowiskowego Kuracjusz powinien unikać nadmiernego wysiłku, w tym wyczerpujących
spacerów i wycieczek (bez zgody lekarza), późnego układania się na spoczynek, stosowania używek (tytoń,
alkohol) oraz substancji pobudzających.
Po kilkudniowej kuracji może wystąpić zjawisko przejściowego odczynu balneologicznego w szczególności
w postaci nasilenia bólu, zaburzeń snu, osłabienia lub nadmiernej pobudliwości.
Uwagi dotyczące realizacji zabiegów prosimy kierować do Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego.
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