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SLUŽBY  ALTERNATÍVNEJ  MEDICÍNY /  

ĽUDOVÉHO LIEČITEĽSTVA  

ORIENTOVANÉ NA  STAROSTLIVOSŤ O  ĽUDSKÉ  TELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



042  -  ICHTYOTERAPIA  ("KANGALSKÁ  RYBA")  

 

Zaradenie / kategória C 

Definícia a stručná charakteristika 

Kúpeľ časti alebo celého tela v bazéniku / 
vodoliečebnej vani / plastovej kadi s tureckými 
kaprovitými rybkami Garra rufa, ktoré 
zmierňujú svrbivé prejavy kožných ochorení 
(najmä psoriázy) jemným oberaním a 
odstraňovaním chorobne zmenenej kože 
(kožných šupín) ; v zásade ide o biopeeling.  

Metóda je do istej miery analogická 
s hirudoterapiou (liečba pijavicou lekárskou) 
alebo červoterapiou (použitie sterilných muších 
lariev na čistenie chronických rán). 

Často sa kombinuje s následným prirodzeným 
solárnym kúpeľom alebo krátkodobým ume-
lým ožiarením zdrojom UV-A žiarenia 
(lehátková terapia). Aplikačná kaďa / bazénik 
sa z dôvodov epidemiologickej bezpečnos-
ti musia používať prísne individuálne; po 
každom klientovi sa musia dôkladne na mokro 
mechanicky vyčistiť a spoľahlivo dezinfikovať. 
Sada rybiek sa musí aplikovať prísne 
individuálne (každý klient má svoju sadu 
rybiek, chovanú v osobitnom akváriu). 

Zdravotné kontraindikácie Fóbie, inak nie sú. 

Požiadavky na spôsobilosť 
pracovníkov 

Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 
vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z.  Služba sa smie 
poskytovať len pod sústavným dohľadom 
lekára! 

Potreba dohľadu zdravotníckeho 
pracovníka 

Odporúča sa  

Potreba lekárskeho potvrdenia pred 
poskytnutím služby 

Nie  

 

 

 

 

 

 



043  -  HIRUDOTERAPIA 

 

Zaradenie / kategória C 

Definícia a stručná charakteristika 

Liečebná metóda alternatívnej medicíny / 
ľudového liečiteľstva so znakmi 
epidemiologicky závažnej činnosti, spočívajúca 
v aplikácii (prikladaní) pijavice lekárskej 
(Hirudo medicinalis) na povrch tela človeka; 
efekty: antitrombotický, trombolytický, 
antihypertenzný, protizápalový, imunomodulač-
ný, antiedematózny, analgetický, antiischemic-
ký, antiseptický; akupunktúrno – neuroreflekto-
rický; nevyhnutné požiadavky:  aspetické 
postupy, čisté chovné  kmene; rešpektovanie 
zdravotných  kontraindikácií; aplikácia hyrudo-
terapie by mala patriť výlučne do rúk 
zdravotníckych pracovníkov znalých vzniku, 
mechanizmu a liečby  ľudských chorobných 
stavov. 

Zdravotné kontraindikácie 

Poruchy zrážanlivosti krvi, alergie na histamín, 
hirudín, uštipnutie hmyzom, imunodeficit, 
anémia, hypotenzia, poruchy hojenia (diabetes), 
užívanie liekov s antitrombotickým a antia-
gregačným účinkom, priama aplikácia na vredy, 
gangrény, onkologické ch., fóbie gravidita, 
novorodenci a malé deti. 

Požiadavky na spôsobilosť 
pracovníkov 

Poskytovanie týchto služieb patrí výlučne do 
rúk osôb so zdravotníckym vzdelaním (!) 

Potreba dohľadu zdravotníckeho 
pracovníka 

Odporúča sa 

Potreba lekárskeho potvrdenia pred 
poskytnutím služby 

Áno, ak procedúru vykonáva pracovník so 
stredným zdravotníckym vzdelaním. 

 

 

 

 

 

 

 

 



044  -  REI-KI 

 

Zaradenie / kategória D 

Definícia a stručná charakteristika 

Alternatívny liečiteľský smer - diagnostika a 
liečba prikladaním rúk na telo klienta; 
deklarovaný princíp: ovplyvňovanie bioener-
getických  pomerov organizmu, tonizácia a 
harmonizácia pomerov v organizme, pôsobenie 
proti stresu, únave a bolestiam, využíva 
východoázijské tradičné  náuky a liečiteľské 
metodiky. 

Zdravotné kontraindikácie Psychózy, manio-depresívne syndrómy 

Požiadavky na spôsobilosť 
pracovníkov 

Nevyžaduje sa 

Potreba dohľadu zdravotníckeho 
pracovníka 

Nie 

Potreba lekárskeho potvrdenia pred 
poskytnutím služby 

Konzultácia so psychiatrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



045 -  RELAXÁCIA  POD  PYRAMÍDOU 

 

Zaradenie / kategória D 

Definícia a stručná charakteristika 

Relaxácia na lôžku pod pyramídou z 
ľubovoľného materiálu, imitujúcou geometric-
kú konfiguráciu Egyptských pyramíd, ktorých 
tvaru sa pripisujú biopozitívne vplyvy (tzv. 
„magnetické“, „bioenergetické"  a pod.). 

Zdravotné kontraindikácie Klaustrofóbia 

Požiadavky na spôsobilosť 
pracovníkov 

Nevyžaduje sa 

Potreba dohľadu zdravotníckeho 
pracovníka 

Nie 

Potreba lekárskeho potvrdenia pred 
poskytnutím služby 

Nie 

 

 

 


