Deň otvorených dverí
PRE DETI
jún 2019, sobota 8.6.
9:00–16:30

Čaká vás konzultácia s kožným lekárom ale i bohatý
detský animačný program! Návštevníci budú zaradení
do zlosovania o výherný pobyt. Rezervácia detských
pobytov so zľavou 20%.
Podrobný harmonogram dňa:
9:00–12:00

Registrácia v Hoteli Centrál

9:00–12:00

Film o liečbe v kinosále Hotela Centrál každých 10 minút

10:00–16:30

Animačný program v kúpeľnom parku

11:30–14:00

Kúpeľné procedúry pre deti – návštevníkov DODD

11:00–11:30

Prehliadka Detskej liečebne EVA, Detskej balneoterapie

11:30–14:00

Základná škola – Deň otvorených dverí

12:30-14:00

Obed v Reštaurácii Hotela Vietoris, výber z menu

13:30

Vzdelávací blok I. – Liečba atopického ekzému a Účinky sírovodíka,
diskusia s lekárom

14:45

Losovanie výhercu pobytu

15:00–15:45

Vzdelávací blok II. – Problémy rodičov, detí a ich riešenia, diskusia
(pedagogicko-psychologické poradkyne)

16:00

Záverečná detská diskotéka pri altánku v parku

Poplatok za konzultáciu s procedúrou pre dieťa je 10 €. Prírodný liečivý kúpeľ je možný
len pre deti od 3 rokov. Počas celého dňa prebieha výstava dobových fotografií kúpeľov
a k dispozícii sú výstavné stánky s medicínskymi produktmi v Hoteli Centrál. Bližšie
informácie na facebook.com/kupele.smrdaky
Partnermi podujatia sú:

V kúpeľoch Smrdáky sa liečia nielen dospelí, ale aj deti. Detská Liečebňa EVA
poskytuje detským pacientom pod jednou strechou to, čo k optimálnej liečbe
potrebujú - moderné ubytovanie, herňu, telocvičňu, ale aj základnú školu.
Súčasťou komplexu je medicínsko-liečebná časť, ktorá pozostáva z ambulancie
lekára, ošetrovne, detskej balneoterapie a fototerapie. Liečime deti od 3 rokov.
Deti v rozmedzí 3-6 rokov musia byť v sprievode dospelej zodpovednej osoby.
Deti nad 6 rokov môžu absolvovať pobyt samostatne. Vysoký obsah sírovodíka
spolu s chemickými komponentmi kúpeľa stimuluje všetky životné funkcie kože,
rastové pochody a látkovú premenu, metabolické, imunologické a enzymatické
pochody.
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Taktiež podporuje správne rohovatenie buniek, urýchľuje ústup chorobných
kožných zmien, pôsobí proti svrbeniu a znižuje bolestivosť až o 40 %. Naša
prírodná liečivá voda je spolu s komplexnou terapiou vhodná práve na liečbu
kožných problémov:

• psoriáza
• atopická dermatitída
Okrem toho liečime i chronické a recidivujúce ekzémy, acne vulgaris, chronické
dermatózy, ako napr. sclerodermia, chronické prurigo, ichtyosis, urticaria, lichen
ruber, parapsoriasis, neurodermitis, stavy po popáleninách a poleptaniach
Takmer 200-ročné skúsenosti liečby v Smrdákoch prinášajú úľavu a dobré
výsledky aj našim detským pacientom. U nás vedia nájsť nielen lekársku pomoc,
ale získať aj sebavedomie a psychickú pohodu, o ktoré ich choroba pripravila.
Základom našej liečby sú práve sírovodíkové minerálne kúpele podávané formou
vaňových kúpeľov v novo zrekonštruovaných priestoroch detskej balneoterapie. V
rámci kúpeľnej terapie využívame aj prísadové druhy kúpeľov, ktoré zvyšujú
účinok liečby. Dôležitá je doba trvania kúpeľa, ktorá sa určuje podľa veku a
fyzického stavu dieťaťa. Nemenej dôležitá je aj lokálna liečba podávaná formou
mastí, olejov alebo tinktúr. Deti sa snažíme naučiť samostatnosti, s cieľom ako
správne ošetrovať kožu a nezabúdať pritom na základné pravidlá vhodného
stravovania a sebadisciplíny. Zdravotný personál vie poskytnúť cenné rady
rodičom a spolu s nimi spracovať odporučenie, ako ďalej pokračovať v ošetrovaní
doma. Súčasťou liečby je aj fototerapia.
Z dlhoročných skúseností sa osvedčilo kúpeľnú liečbu opakovať každoročne,
minimálne tri roky po sebe. Vtedy sa dosahujú najlepšie výsledky z dlhodobého
hľadiska. Až 95% detí odchádza z Kúpeľov Smrdáky s výrazne zlepšeným
zdravotným stavom. Účinok liečby vydrží minimálne pol roka až celý rok (závisí to
od prekonaných ochorení, stresujúcich faktorov a životosprávy).

viac na www.kupelesmrdaky.sk
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