
INDIKAČNÍ SEZNAM LÁZEŇSKÉ PÉČE PRO DĚTI A DOROST



ČÍSLO
INDIKACE INDIKACE

ZÁKLADNÍ POBYT
K (komplexní) 

P (příspěvková)

OPAKOVANÝ POBYT
K (komplexní),  
P (příspěvková)

Odoborná kritéria pro poskytnutí  
lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

Ošetřuící lékař, který péči doporučuje.

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.

XXI/1 Zhoubné nádory.

K28 dnů 
Do 24 měsíců po 

ukončení komplexní 
protinádorové 

léčby.
Možnost 

prodloužení

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 – NEMOCI NERVOVÉ

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

XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv 
etiologie.

K28 dnů
Možnost 

prodloužení

K28 dnů
Možnost prodloužení

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

XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.

XXVI/3
Dětská mozková obrna.
Mozečkové syndromy.
Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.

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.

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. 

Při recidivě onemocnění. 
Možnost prodloužení.

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

XXVII – NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.

XXVII/1 Juvenilní chronická artritis. Jiná chronická revmatická 
onemocnění kloubů a páteře.

K28 dnů
Možnost 

prodloužení

K 28 dnů
Možnost prodloužení

Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické
lékařstvípro děti a dorost, RFM nebo revmatologie.

XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo RFM.

XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích 
při poruše motorických funkcí.

K 28 dnů
Do 36 měsíců po operaci 

nebo úrazu.

Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, RFM, spondylochirurgie nebo traumatologie.

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

K 28 dnů
Možnost prodloužení

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



ČÍSLO 
INDIKACE INDIKACE

ZÁKLADNÍ POBYT
K (komplexní) 

P (příspěvková)

OPAKOVANÝ POBYT
K (komplexní),  
P (příspěvková)

Kontraindikace a další 
požadavky speciální pro 

dané onemocnění

Odoborná kritéria pro poskytnutí 
lázeňské léčebně rehabilitační 

péče. Ošetřuící lékař, který péči 
doporučuje.

XXVII – NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

XXVII/5
Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus 
Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární 
osteoporóza dětského a dorostového věku. K 28 dnů

Možnost  
prodloužení

K 28 dnů
Možnost prodloužení Ortopedie nebo RFM.

XXVII/6 Morbus Scheuermann.

XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom. K 28 dnů. Při recidivě.  
Možnost prodloužení

Dětská neurologie, neurologie, 
ortopedie nebo RFM.

XXX – NEMOCI KOŽNÍ

Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

XXX/1 Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.

K 28 dnů
Možnost  

prodloužení

K 28 dnů
Při aktivitě procesu 

onemocnění.  
Možnost prodloužení

Mikrobiální ekzém. Dermatovenerologie, dětská 
dermatovenerologie, dětské 

lékařství, praktické lékařství pro děti 
a dorost nebo RFM.

XXX/2 Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
Chronické prurigo.

Mikrobiální ekzém.
Impetiginizace.

XXX/7 Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních 
výkonech, kde hrozí smršťování jizev.

K 28 dnů. 
Do 36 měsíců po popálení 

nebo rekonstrukčním výkonu. 
Možnost prodloužení.

Mikrobiální ekzém.

Dermatovenerologie, dětská 
dermatovenerologie, dětské 
lékařství, plastická chirurgie, 

praktické lékařství pro děti a dorost 
nebo RFM.

XXXI – NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.

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. Dětská gynekologie,  
gynekologie a porodnictví nebo RFM.

XXXI/2

Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea 
a dysmenorrhea pokud není ambulatní péče efektnivní.
Nepravidelnosti menstruačního cyklu při 
kontraindikaci hormonální léčby.

Hyperestrinní stavy.
Metrorrhagie.

Appendicitis chronica.

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. 
Do 12 měsíců od začátku 

základního pobytu. 
Možnost prodloužení.

Appendicitis chronica.

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.

Aktivita onkologického 
onemocnění, hodnocení 

celkového funkčního 
stavu pacienta > 2 - 

performance status (PS).

Dětská gynekologie,  
gynekologie a porodnictví nebo RFM.


