KONTRAINDIKÁCIE
príloha č. 2 k zmluve uzatvorenej podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka
Kontraindikácie sa vzťahujú na všetky formy a spôsoby poskytovania služieb humánnoanimálnych intervencií a to animoterapie, canisterapie a hippoterapie (ďalej len „služby“)
poskytovateľom VILLA BETULA KLUB.
Všeobecné kontraidikácie:
• horúčkovité stavy
• obdobie po vakcinácii (inndividuálne podľa odporúčania lekárom)
• zápalové ochorenia v akútnej fáze
• nezhojené dekubity
• katetrizovaný pacienti
• nádorové ochorenie (individuálne posúdené)
• zhoršenie celkového stavu pacienta
• život ohrozujúce stavy
Odborovo špecifické kontraindikácie v hippoterapii:
Neurológia:
• neovplyvniteľná spasticita
• ťažké záchvatové ochorenia u dospelých i detí
• ťažké závratovité ochorenia u dospelých i detí
• poruchy citlivosti v sedacej časti
• terminálne muskulárne dystrofie
• III. štádium Pri poruchách dýchania
• zhoršenie drenovania hydrocefalu
• akútne infekty a exacerbácia pri sclerosis multiplex
• neschopnosť udržať hlavu v strednom postaveni u dospelých
• meningomyelkélea, meningomyelitída
• epilepsia (individuálne posúdené)
• hernie intervertebrálnych discov
Ortopédia:
• nekróza kĺbov
• klinicky aktívne artritídy
• patologické zmeny na kĺboch, luxácie a subluxácie bedrových kĺbov
• kontraktúry s možnou ruptúrou
• zvýšené riziko fraktúr, ťažká osteoporóza, nezhojené fraktúry, poruchy kostného
metabolizmu, stavy po zlomeninách v zlom postavení
• defekt kostného prekrytia lebky
• osteosyntézy, spondylopatie, spondylodézy
• stavy po operácii chrbtice
• akútne stavy M. Bechterev
• akútne štádiá M. Scheuerman a M. Peters
• skoliózy nad 25-30 stupňov podľa Cooba, operované skoliózy
• tvrdé fixované kyfózy, kyfiskoliózy, hyperlordózy
• atlanto-axiálna instabilita
• coxartróza III. a IV. stupňa
• patologicko-anatomické zmeny bez možností zlepšenia
Chirurgia a interné:

• pooperačné stavy v období hojenia
• kardiálne a respiračné ochorenia, diabety mellitus
• akútne ochorenia srdcohocievneho systému, dysrytmie, karditídy, hypertenzia III.
stupňa, pľúcna hypertenzia, aneuryzma, riziko embolizácie

• dekompenzácia jednotlivých systémov, orgánov
• zníženie zrážanlivosti, hemofília, heparinizácia

Očné a kožné:
• hroziace odchlípenie sietnic
• kožné zápalové ochorenia, otvorené rany
• trofické zmeny nad varixami a ulcus crúris
Psychiatrické:
• dekompenzované psychózy a neuroźy
• sklony pacienta k sebapoškodzovaniu
• farmakoterapia výrazne tlmiaca pacienta
• ťažký organický psychosyndróm
• mentálna retardácia

Objednávateľ, teda všetky osoby, ktorým sa služby poskytujú (ďalej len „klient“)
prehlasujú, že:
1. nezatajil žiadne skutočnosti o jeho zdravotnom stave
2. hippoterapia mu bola indikovaná všeobcným lekárom, lekárom špecialistom alebo
inou kompetentnou osobou, ktorá je kvalifikovaná posúdiť jeho idispozície a jeho
celkový zdravotný stav pre účasť na službách poskytovaných poskytovateľom
Všetky uvedené prehlásenia a body sa viažu na služby:
• animoterapia
• hippoterapia, hipporehabilitácia, pedagogicko-psychologické jazdenie
• canisterapia (polohovanie, aktivity, edukácia)
• služby exterierového a interierového vybavenia prevádzkovateľa Villa Betula Resort***

V Liptovskej Sielnici dňa ___________

Objednávateľ, prevzal (čitateľne): _________________________

_________________________
Poskytovateľ

_________________________
Objednávateľ

