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Číslo 

indikace
Indikace

ZÁKLADNÍ 

léčebný pobyt

- forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení  

- další odborná kritéria                                                                                                                 

OPAKOVANÝ 

léčebný pobyt

- forma: K nebo P

- délka léčebného pobytu

- léčebné pobyty

- možnost prodloužení

- další odborná kritéria    

Kontraindikace a další požadavky 

speciální pro dané onemocnění

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ošetřující 

lékař, který péči doporučuje.

I/1 Zhoubné nádory.

K 21 dnů

Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou 

dlouhodobé hormonální terapie). Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu 

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. 

Ostatní.

Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového 

funkčního stavu  pacienta  > 2 - performance status (PS)

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dermatovenerologie,

diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie,

gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství,

chirurgie, klinická onkologie,

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, 

radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicina nebo urologie.

X/1 Atopický ekzém.

K 21 dnů

Do 25 let věku a dále v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém 

oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní. 

možnost prodloužení K 21 dnů

Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 

1x za 24 měsíců.

Možnost prodloužení

P 14 nebo 21 dnů

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Alergologie a klinická imunologie. Dermatovenerologie nebo RFM.

X/2 Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.

K 28 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení 

dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. 

Možnost prodloužení. 

P 21 dnů

Ostatní. 

K 28 dnů

Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 

1x v průběhu kalendářního roku.

 Možnost prodloužení

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, RFM nebo Revmatologie.

X/3
Toxická kontaktní dermatitis, 

Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči 

dermatovenerologa.

K 28 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam 

nemocí z povolání. 

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo  RFM.

X/4 Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.

K 28 dnů

Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci 

na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této 

péče. 

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní. 

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie,  RFM.

X/5
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, 

kde hrozí značné kontraktury.

K 28 dnů

Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.

Možnost prodloužení. 

K 21 dnů. 

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo RFM.

XI/1

Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních 

potratů). 

Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.

Abortus habitualis.

K 21 dnů

Ženy do 40 let. 

Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. 

Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém 

vyšetření obou partnerů.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů 

Ženy do 40 let věku. 

Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. 

Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou 

partnerů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. 

Ženy do 40 let.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gynekologie a porodnictví nebo RFM.

XI/2

Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a 

jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, 

adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis 

chronica).

K 21 dnů

Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u 

žen do 40 let.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. 

Ženy do 40 let.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gynekologie a porodnictví nebo RFM.

XI/3
Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. 

Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve. 

K 28 dnů

Do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gynekologie a porodnictví nebo RFM.

I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

X - NEMOCI KOŽNÍ 

XI - NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

                                       Pozn.: K = komplexní péče; P = příspěvková péče



Číslo 

indikace
Indikace

ZÁKLADNÍ 

léčebný pobyt

- forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení  

- další odborná kritéria                                                                                                                 

OPAKOVANÝ 

léčebný pobyt

- forma: K nebo P

- délka léčebného pobytu

- léčebné pobyty

- možnost prodloužení

- další odborná kritéria    

Kontraindikace a další požadavky 

speciální pro dané onemocnění

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ošetřující 

lékař, který péči doporučuje.

I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy.

K 28 dnů

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a 

prokazatelným postižením podle EMG.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů.

Ostatní. 

K 28 dnů.

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením 

podle EMG.

1x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. 

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo RFM.

VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. 

K 21 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo 

rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po 

ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 

týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla 

vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému 

zákroku.

Možnost prodloužení.

P 21, v indikovaných případech P 14. Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurochirurgie, neurologie nebo RFM.

VI/8
Nervosvalová onemocnění primární, sekundární 

a degenerativní.

K 28 dnů

Možnost prodloužení. 

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení

Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. 

Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a 

nedostatečnou plicní ventilací.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo RFM.

VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. K 21 dnů

K 21 dnů

1x v průběhu 24 měsíců.  

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Poruchy dýchací a polykací.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo RFM.

VI/10

Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility 

a bez výrazných psychických změn, za předpokladu 

udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a 

soběstačnosti.

K 28 dnů.

K 28 dnů

Do 21 let

K 28 dnů

Nad 21 let

1x v průběhu 24 měsíců

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. 

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo RFM.

VI/11
Parkinsonova nemoc.                                                                                                                                                                                                                                                                

(Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního 

extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)

K 21 dnů 

K 21 dnů 

Pokud je předpoklad zlepšení stavu a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců. 

 
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo RFM.

VII/1
Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení 

revmatoidní artritis, včetně juvenilní artritis, soustavně 

léčená v rámci ambulantní péče. 

K 28 dnů 

Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů 

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií 

nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.

K 28 dnů 

Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. 

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. 

stadia s funkčním postižením třídy b.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

RFM nebo revmatologie. 

VII/2
Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně 

léčené v rámci ambulantní péče.

K 28 dnů

Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči 

revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní. 

K 28 dnů

Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b, v soustavné péči revmatologa nebo 

rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní

Ošetřující lékař, který péči doporučuje: 

Rehabilitační lékař nebo revmatolog. 

VII/3

Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v 

rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův 

syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční), 

- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní 

péče.

K 28 dnů

Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující 

spondylitis. 

Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. 

stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.

Možnost prodloužení.

 

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis. 

Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace 

pro revmatoidní artritis.

Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku. 

Možnost prodloužení.

P 21 v indikovaných případech P 14. 

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

RFM nebo revmatologie. 

VII/4

Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci 

ambulantní péče.

Difúzní onemocnění pojiva 

soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový 

lupus erythematodus, sklerodermie,

polymyositis, dermatomyositis, 

Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy). 

K 28 dnů

V remisi.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

V remisi.

1x v průběhu 24 měsíců.

Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze 

i před uplynutím 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

 P 21 dnů v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

RFM nebo revmatologie. 

VI - NEMOCI NERVOVÉ 
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

VII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

                                       Pozn.: K = komplexní péče; P = příspěvková péče



Číslo 

indikace
Indikace

ZÁKLADNÍ 

léčebný pobyt

- forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení  

- další odborná kritéria                                                                                                                 

OPAKOVANÝ 

léčebný pobyt

- forma: K nebo P

- délka léčebného pobytu

- léčebné pobyty

- možnost prodloužení

- další odborná kritéria    

Kontraindikace a další požadavky 

speciální pro dané onemocnění

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ošetřující 

lékař, který péči doporučuje.

I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

VII/5

Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná 

ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není 

efektivní nebo v náváaznosti na hospotalizaci pro 

komplikaci osteoporózy.

- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném 

vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního 

předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 

K 21 dnů

Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako 

nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam 

nemocí z povolání. 

Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení 

imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání 

podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 

Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Diabetologie a endokrinologie, vnitřní lékařství,

klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní 

lékařství, RFM nebo revmatologie.

VII/6

Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, 

úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně 

onemocnění způsobeného účinkem vibrací 

a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného 

přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného 

právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z 

povolání). 

K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam 

nemocí z povolání. 

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z 

povolání. 

do 12 měsíců od začátku základního pobytu. 

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo RFM.

VII/7
Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči 

ortopeda a rehabilitačního lékaře.

K 21 dnů

Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. 

Od II.stupně funkčního postižení b, jedná -li se o bolestivou formu 

s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé 

iritace.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.

K 21 dnů 

Od III.stupně nemoci podle Kellgrena.

Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými 

exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se 

zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

Stavy kontraindikované k operaci 1x v průběhu kalendářního roku.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu 

snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.

Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.

Nestabilizovaná osteortróza.

Těžké destruktivní změny. 

Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:

- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % 

od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % 

od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, revmatologie nebo RFM.

VII/8
Artrózy v ostatních lokalizacích.

Artropatie.

K 21 dnů

Bolestivá forma s častými exacerbacemi. 

K 21 dnů

Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li 

se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení 

soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců 

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní píče efektivní, za předpokladu snížení 

dlouhodobé farmakoterapie. 

Nestabilizovaná osteoartróza.

Těžké destruktivní změny.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Artrózy v ostatních lokalizacích:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, 

RFM nebo revmatologie.

Artropatie: Hematologie a tranfúzní lékařství nebo revmatologie.

VII/9
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního 

původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. 

K 21 dnů

Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé 

návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) 

nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné 

ambulantní rehabilitační péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Kompresivní radikulární syndrom.

Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:

- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % 

od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % 

od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

RFM.

VII/10
Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní 

náhrady.

K 28 dnů 

Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, 

nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních 

komplikací do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, RMF 

nebo traumatologie.

VII/11

Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických 

operacích včetně stavů po operacích meziobratlových 

plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není 

soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče 

efektivní.

K 28 dnů 

Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, 

nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě 

pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. 

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu 

nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je 

předpoklad zlepšení zdravotního stavu. 

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.

Ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby).

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 

spondylochirurgie nebo traumatologie.

VII/12
Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 

4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

K 21 dnů

Do 12 měsíců po operaci.

U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad 

využívání protéz. Nezhojený pahýl.

Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. 

Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na 

protézu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopede a traumatologie pohybového ústrojí, 

spondylochirurgie nebo RFM.

                                       Pozn.: K = komplexní péče; P = příspěvková péče



Číslo 

indikace
Indikace

ZÁKLADNÍ 

léčebný pobyt

- forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení  

- další odborná kritéria                                                                                                                 

OPAKOVANÝ 

léčebný pobyt

- forma: K nebo P

- délka léčebného pobytu

- léčebné pobyty

- možnost prodloužení

- další odborná kritéria    

Kontraindikace a další požadavky 

speciální pro dané onemocnění

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ošetřující 

lékař, který péči doporučuje.

I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

XXI/1 Zhoubné nádory. 

K 28 dnů

Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. 

Možnost prodloužení.

 

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dermatovenerologie.

Dětská diabetologie a endokrinologie. Dětská gynekologie.

Dětská onkologie a hematologie. 

Gynekologie a porodnictví. Hematologie a tranfsúzní lékařství. Diabetologie a 

endokrinologie. Klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngolog a chirurgie 

hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, RFM nebo urologie. 

XXVI/1
Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv 

etiologie. 

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo 

RFM.

XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo 

RFM.

XXVI/3
Dětská mozková obrna.

Mozečkové syndromy.

Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo 

RFM.

XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu: 

- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, 

autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární 

onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.

- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.

- hybné poruchy po úrazech mozku.

- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové 

soustavy.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská chirurgie, dětské lékařství, 

dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie,

praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.

XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při recidivě onemocnění. Možnost prodloužení.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo 

RFM.

XXVII/1
Juvenilní chronická artritis.

Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. 

K 28 dnů 

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská revmatologie,

praktické lékařstvípro děti a dorost, 

RFM nebo revmatologie.

XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo RFM.

XXVII/3
Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše 

motorických funkcí.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů 

Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 

RFM, spondylochirurgie nebo traumatologie.

XXI - NEMOCI ONKOLOGICKÉ 
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.

XXVI - NEMOCI NERVOVÉ
Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců. 

XXVII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.

                                       Pozn.: K = komplexní péče; P = příspěvková péče



Číslo 

indikace
Indikace

ZÁKLADNÍ 

léčebný pobyt

- forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení  

- další odborná kritéria                                                                                                                 

OPAKOVANÝ 

léčebný pobyt

- forma: K nebo P

- délka léčebného pobytu

- léčebné pobyty

- možnost prodloužení

- další odborná kritéria    

Kontraindikace a další požadavky 

speciální pro dané onemocnění

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ošetřující 

lékař, který péči doporučuje.

I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

XXVII/4
Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné 

rehabilitační péči. 

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.

XXVII/5

Osteochondrózy ve stádiu reparačním. 

Morbus Perthes ve stádiu reparačním. 

Primární a sekundární osteoporóza dětského 

a dorostového věku.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie nebo RFM.

XXVII/6 Morbus Scheuermann.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie nebo RFM.

XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při recidivě. 

Možnost prodloužení

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská neurologie, neurologie, ortopedie nebo RFM.

XXX/1 Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

Mikrobiální ekzém.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické 

lékařství pro děti a dorost nebo RFM.

XXX/2
Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.

Chronické prurigo.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

Mikrobiální ekzém.

Impetiginizace.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické 

lékařství pro děti a dorost nebo RFM.

XXX/7
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, 

kde hrozí smršťování jizev.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů 

Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.

Možnost prodloužení

Mikrobiální ekzém.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická 

chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.

XXXI/1
Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních 

rodidel. 

Pozánětlivé změny v malé pánvi. 

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení

Appendicitis chronica.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo RFM.

XXXI/2

Primární a sekundární:

amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, 

pokud není ambulantní péče efektivní. 

Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci 

hormonální léčby.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení

Hyperestrinní stavy. 

Metrorrhagie.

Appendicitis chronica.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo RFM.

XXXI/3

Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 

měsíců po operaci):

- v malé pánvi.

- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé 

pánve. 

- po appendectomii.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení

Appendicitis chronica.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví, 

praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM. 

XXXI/4
Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické 

ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální 

i extragenitální nádorová onemocnění. 

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů 

Do 12 měsíců od začátku záklandího pobytu.

Možnost prodloužení

Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového 

funkčního stavu pacienta > 2 - perfomrance status (PS).

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gyneokologie, gynekologie a porodnictví nebo RFM.

XXX - NEMOCI KOŽNÍ 
Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

XXXI - NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ 
Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.

                                       Pozn.: K = komplexní péče; P = příspěvková péče



Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná 
jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,

b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,

c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 
120 mm Hg diastolického tlaku,

d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů 
po odeznění nemoci,

e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném 
vyjádření hematologa a transfuziologa,

f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se 
indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,

g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány 
nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a 
dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není 
kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního 
léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,

h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného 
vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro 
indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace 
nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské 
léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není 
kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, 
XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči,

j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která 
bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou 
součástí pooperační péče,

k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se 
lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato 
lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, 
XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit 
provádění léčebných procedur, nebo

m) těhotenství.

V návrhu se uvede:

a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,

b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),

d) délka léčebného pobytu,

e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,

h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. 
této přílohy,

j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního 
nemocného,

k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti 
absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu 
navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa                        
a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

m) doporučené místo pro lázeňskou léčbu: Lázně Bělohrad a.s.

Lázně Bělohrad a.s.

Lékařský ředitel
MUDr. Alexander Kosztyo (tel.: 493 767 256, e-mail: kosztyo@belohrad.cz)

Přijímací kancelář
Jitka Mečířová (tel.: 493 767 362, mob.: 728 647 829, e-mail: mecirova@belohrad.cz),
Renata Dlabová (tel.: 493 767 363, mob.: 725 079 678, e-mail: dlabova@belohrad.cz)



Lázně Bělohrad a.s.
Lázeňská 165

507 81 Lázně Bělohrad
tel.: +420 493 767 111
fax: +420 493 767 443

www.belohrad.cz
lazne@belohrad.cz




