INDIKAČNÍ SEZNAM
Lázně Bělohrad a.s.
platný od 1. 1. 2017

V návrhu se uvede:
a) infekēní nemoci pƎenosné z ēlovĢka na ēlovĢka a bacilonosŝēství; je-li nĢkterá nemoc indikovaná pro
lázĞŸƐkou lĠēĞbnĢ rehabilitĂēní pĠēi, sdruǎena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léēba moǎŶá
b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, pƎŝ kterých lzeĚƽvodnĢ oēekávat destabilizaci zdravotního stavu,
c) klinické známky obĢhového selhání, netýká se indikĂēní skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad
120 mm Hg diastolického tlaku,

b) indikace, na jejímǎzákladĢ se pojištĢŶci navrhuje poskytnout lázeŸƐkou lĠēebnĢ rehabilitĂēní pĠēi,
cͿǌƉƽƐŽďƉŽƐkytování lázeŸƐké lĠēĞďŶĢrehabilitĂēní pĠēĞ (komplexní nebo pƎíspĢvková),
d) délka lĠēebného pobytu,

f) souhrn vedlejších nemocí pojištĢnce a pravidelná medikace,
po odeznĢní nemoci,
h) vyšetƎení elektrokardiograĮe (EKG), pokud se jedná o pojištĢŶce staršího 40 let,
vyjádƎení hematologa a transfuziologa,
této pƎílohy,
indikĂēní skupiny IX a XXIX - anorexie,
nejsou pƎípady, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnĢní pomalá a
dlouhodobá a charakter nádorového onemocnĢní není pƎekáǎkou pro doporuēĞnou lázeŸƐkou léēĞbnĢ

lĠēĞbnĢ rehabilitĂēní pĠēŝ, pokud se jedná o pojištĢnce staršího 70 let nebo polymorbidního
nemocného,

lĠēŝvého zdroje - pƎírodní minerální vody radonové,

navrhované lázeŸƐké lĠēebnĢ rehabilitĂēní pĠēe, pokud se jedná o dítĢ,

h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištĢŶce s epilepsií mƽǎe být léēba poskytnuta na základĢ kladného
vyjádƎení neurologa nebo dĢtského neurologa, který má pojištĢnce pro epilepsii v dispenzární pĠēi; pro
indikĂēní skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

l) jednoznĂēné stanovisko klinického onkologa, radiĂēního onkologa, dĢtského onkologa
lĠēĞbnĢ rehabilitĂēní pĠēŝ, pokud se jedná o onkologicky nemocného,
m) doporuēĞné místo pro lázeŸƐkou lĠēbu: LáznĢ Ģlohrad a.s.

lĠēĞbnĢ rehabilitĂēní pĠēŝ,
j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázĞŸƐké lĠēĞbnĢ rehabilitĂēní péēĞ͕ která
bezprostƎeĚŶĢŶavazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázĞŸƐká lĠēĞďŶĢrehabilitĂēní péēĞ je nedílnou

lázĞŸƐké lĠēĞďŶĢrehabilitĂēní pĠēĞ, která bezprostƎednĢ navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato

XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léēby, pouze mƽǎe omezit
prováĚĢŶşůĠēĞbných procedur, nebo
m) tĢhotenství.

LáǌŶĢĢlohrad a.s.
LékaƎský Ǝeditel
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íslo
indikace

ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- délka lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Indikace

OPAKOVANÝ léēebný pobyt
- forma: K nĞbo P
- délka lĠēĞbného pobytu
- lĠēĞbné pobyty
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Kontraindikace a další poǎadavky
speciální pro dané onemocnĢní

Odborná kritéria pro poskytnuơůázeŸské léēebnĢ
rehabilitĂēní péēe. OšetƎující lékaƎ͕ který péēi
doporuēuje.

I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
VyšetƎení: Odborná onkologická vyšetƎení vēetnĢ vyjádƎení͕ ǎe pojištĢnec je bez známek recidivy nebo diseminace. VyšetƎení ne starší 2 mĢsícƽ.

I/1

Zhoubné nádory.

K 21 ĚŶƽ
Do 12 mĢsícƽ po ukonēĞní komplĞxní proƟnádorové lĠēby (s
výjimkou dlouhodobé hormonální tĞrapiĞ).
Moǎnost prodlouǎení

K 21 ĚŶƽ
Hodgkinova nĞmoc do 36 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.
P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
Ostatní.

DĞrmatovĞnĞrologiĞ, diabĞtologiĞ a ĞndokrinologiĞ,
gastroĞntĞrologiĞ, gynĞkologiĞ a porodnictví,
AkƟvita onkologického onĞmocnĢní, hodnoĐĞní
hĞmatologiĞ a transfúzní lékaƎství, chirurgiĞ, klinická
ĐĞlkového funkēního stavu paciĞnta > 2 - pĞrformanĐĞ
onkologiĞ, otorinolaryngologiĞ a chirurgiĞ hlavy a krku,
status (PS)
pnĞumologiĞ a ŌizĞologiĞ, radiĂēní onkologiĞ,
rĞhabilitĂēní a fyzikální mĞdicina nĞbo urologiĞ.

X - NEMOCI KOEÍ

X/1

X/2

Atopický Ğkzém.

K 21 ĚŶƽ
K 21 ĚŶƽ
Jako altĞƌnaƟǀa ůƽǎkové pĠēĞ v oboru dĞƌmatovĞnĞƌologiĞ. 1x za
Do 25 lĞt vĢku a dálĞ v pƎímé návaznosƟ na hospitalizaci
na ůƽǎkovém oddĢlĞní dĞrmatovĞnĞrologiĞ nĞbo jako altĞrnaƟva
24 mĢsícƽ.
této pĠēĞ. Moǎnost prodlouǎení
Moǎnost prodlouǎení

GĞnĞƌĂlizovaná a artropaƟcká psoriasis vulgaris.

P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

P 14 nebo 21 ĚŶƽ
Ostatní.

K 28 ĚŶƽ
V pƎímé návaznosƟ na hospitalizaci na ůƽǎkovém oddĢlĞní
dĞƌmatovĞnĞƌologiĞ nĞbo jako altĞƌnaƟǀa této pĠēĞ.
Moǎnost prodlouǎení

K 28 ĚŶƽ
Jako altĞrnaƟǀa ůƽǎkové pĠēĞ v oboru dĞrmatovĞnĞrologiĞ.
1x v prƽďĢhu kalĞndáƎního roku. Moǎnost prodlouǎení

P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

X/3

X/4

Toxická kontaktní dĞƌŵaƟƟs,
Ekzém jako nĞmoc z povolání v soustavné pĠēi
dĞrmatovĞnĞrologa.

AlĞrgologiĞ a klinická imunologiĞ. DĞrmatovĞnĞrologiĞ
nĞbo RFM.

DĞrmatovĞnĞƌologiĞ, RFM nĞbo RĞvmatologiĞ.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
Ostatní.

K 28 ĚŶƽ
EĞmoci z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý stanoví
sĞznam nĞmocí z povolání. Moǎnost prodlouǎení

K 21 ĚŶƽ
EĞmoci z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu.
1x v prƽďĢhu kalĞndáƎního roku. Moǎnost prodlouǎení

P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
Ostatní.

DĞrmatovĞnĞrologiĞ, pracovní lékaƎství nĞbo RFM.

K 28 ĚŶƽ
LĠēba sĞ poskytujĞ výjimĞēnĢ v pƎímé návaznoƐƟŶa hospitalizaci
na ůƽǎkovém oddĢlĞní dĞrmatovĞnĞrologiĞ nĞbo jako altĞrnaƟva
Chronické dĞrmatózy nĞrĞĂgující na ambulantní
této pĠēĞ. Moǎnost prodlouǎení
lĠēbu.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘

DĞrmatovĞnĞrologiĞ, RFM.

K 21 ĚŶƽ.
Do 24 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.

DĞrmatovĞnĞrologiĞ, chirurgiĞ, plasƟcká chirurgiĞ nĞbo
RFM.

P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

X/5

K 28 ĚŶƽ
Do 3 mĢsícƽŽĚƵkonēĞní pĠēĞ pƎíslušných spĞĐialistƽ.
Moǎnost prodlouǎení

Stavy po popálĞninách a po rĞkonstrukēních
výkonĞĐh, kdĞ hrozí znĂēné kontraktury.

XI - NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

XI/1

StĞrilita a infĞrƟůŝta primární (3 a víĐĞ
spontánních potratƽ).
^Ğkundární stĞrilita na podkladĢ zánĢtlivém
i funkēním.
Abortus habitualis.

K 21 ĚŶƽ
Ğny do 40 lĞt vĢku.
K 21 ĚŶƽ
StĞrilita ǎĞny starší 35 lĞt po nĞgaƟvním vyšĞtƎĞní partnĞra ǎĞny.
Ğny do 40 lĞt.
InfĞrƟůŝta (3 a víĐĞ spontánních potratƽͿ po nĞgaƟvním
StĞrilita ǎĞny starší 35 lĞt po nĞgaƟvním vyšĞtƎĞní partnĞra ǎĞny.
gĞnĞƟckém vyšĞtƎĞní obou partnĞrƽ.
InfĞrƟůŝta (3 a víĐĞ spontánních potratƽͿ po nĞgaƟvním
Do 24 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.
gĞnĞƟckém vyšĞtƎĞní obou partnĞrƽ.
Moǎnost prodlouǎení
P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ.
Ğny do 40 lĞt.

Pozn.: K = komplĞxní péēĞ; P = pƎşspĢvková péēĞ

GynĞkologiĞ a porodnictví nĞbo RFM.

íslo
indikace

XI/2

XI/3

ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- délka lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Indikace

Opakující sĞ zánĢtlivá onĞmocnĢní vnitƎních
rodidĞl a jĞjich náslĞdky (adnĞxiƟs chronica,
mĞtriƟƐchronica, adhĞsionĞs pĞlvis minoris,
occlusio tubarum, kolpiƟs chronica).

K 21 ĚŶƽ
Do 3 mĢsícƽ po odĞznĢní akutní ĞxĂĐĞrbĂĐĞ zánĢtlivého
onĞmocnĢní uǎĞn do 40 lĞt. Moǎnost prodlouǎení

OPAKOVANÝ léēebný pobyt
- forma: K nĞbo P
- délka lĠēĞbného pobytu
- lĠēĞbné pobyty
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Kontraindikace a další poǎadavky
speciální pro dané onemocnĢní

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ.
Ğny do 40 lĞt.

Odborná kritéria pro poskytnuơůázeŸské léēebnĢ
rehabilitĂēní péēe. OšetƎující lékaƎ͕ který péēi
doporuēuje.

GynĞkologiĞ a porodnictví nĞbo RFM.

P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

Stavy po komplikovaných opĞracích
gynĞkologických.
Stavy po komplikovaných opĞracích v oblasƟ
malé pánvĞ.

K 28 ĚŶƽ
Do 3 mĢsícƽ po opĞraci. Moǎnost prodlouǎení

GynĞkologiĞ a porodnictví nĞbo RFM.

VI - NEMOCI NERVOVÉ
VyšetƎení: Odborné neurologické vyšetƎení vēetnĢ laboratorních a funkēních vyšetƎení͕ u radikulárních syndromƽ tĠǎ vyšetƎení RTG nebo jiná zobrazovací metoda pƎíslušné ēásƟ páteƎe/ popis snímkƽ͕ anatomický i funkēní popis/ ne starší 6 mĢsícƽ͕ u
cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromƽ tĠǎ EKG.

VI/2

PolynĞuropaƟĞ s parĞƟckými projĞvy.

K 28 ĚŶƽ
Chabé obrny s posƟǎĞním 0. aǎ 3. stupnĢ svalového tĞstu a
prokazatĞlným posƟǎĞním podlĞ EMG. Moǎnost prodlouǎení
P 21 ĚŶƽ͘
Ostatní.

VI/3

KoƎĞnové syndromy s iritĂēnĢ-zánikovým
syndromĞm.

K 21 ĚŶƽ
V pƎímé návaznosƟ na hospitalizaci na nĞurologickém nĞbo
rĞhabilitĂēním oddĢlĞŶşůƽǎkové pĠēĞ (maximálnĢ do 3 mĢsícƽ
po ukonēĞní hospitalizĂĐĞ), nĞbo u pƎípaĚƽ nĞjĞvících známky
zlĞpšĞní po 6 týdnĞĐh soustavné ambulantní rĞhabilitĂēní pĠēĞ,
u nichǎbyla vylouēĞna indikĂĐĞ k nĞurochirurgickému ēi
spondylochirurgickému zákroku. Moǎnost prodlouǎení

VI/8

EĞrvosvalová onĞmocnĢní primární, sĞkundární
a dĞgĞnĞraƟǀŶş.

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

VI/9

SyringomyĞliĞ s parĞƟckými projĞvy.

K 21 ĚŶƽ

K 28 ĚŶƽ͘
Chabé obrny s posƟǎĞním 0. aǎ 3. stupnĢ svalového tĞstu a
prokazatĞlným posƟǎĞním podlĞ EMG.
1x v prƽďĢhu 24 mĢsícƽ.
Moǎnost prodlouǎení

EĞurologiĞ nĞbo RFM.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ.
Ostatní.

P 21͕ v indikovanýchƉƎípadech P 14.

Akutní rĞĐidiva. NáhlĞ vzniklý syndrom konu nĞbo
kaudy.

EĞurochirurgiĞ, nĞurologiĞ nĞbo RFM.

K 28 ĚŶƽ
1x v prƽďĢhu kalĞndáƎního roku. Moǎnost prodlouǎení

Paroxysmální svalové obrny. ProjĞvy kardiální
insuĮciĞnĐĞ͘ Stavy provázĞné poruchami dýchání,
polykání a nĞdostatĞēnou plicní vĞnƟůací.

EĞurologiĞ nĞbo RFM.

Poruchy dýchací a polykací.

NĞurologiĞ nĞbo RFM.

K 21 ĚŶƽ
1x v prƽďĢhu 24 mĢsícƽ.
P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘

VI/10

DĢtská mozková obrna pƎi moǎnosƟ samostatné
mobility a bĞz výrazných psychických zmĢn,
za pƎĞdpokladu udrǎĞní pracovní schopnosƟ
nĞbo plné nĞzávislosƟ a sobĢstaēnosƟ.

K 28 ĚŶƽ
Do 21 lĞt
K 28 ĚŶƽ͘

K 28 ĚŶƽ
Nad 21 lĞt. 1x v prƽďĢhu 24 mĢsícƽ

EĞurologiĞ nĞbo RFM.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ.

VI/11

Parkinsonova nĞmoc.
(EĞtýká sĞ Parkinsonského syndromu a
sĞkundárního Ğxtrapyramidového syndromu pƎi
lĠēbĢ psychofarmaky.)

Pozn.: K = komplĞxní péēĞ; P = pƎşspĢvková péēĞ

K 21 ĚŶƽ

K 21 ĚŶƽ
Pokud jĞ pƎĞdpoklad zlĞpšĞní stavu a udrǎĞní sobĢstĂēnosƟ. 1x v
prƽďĢhu 24 mĢsícƽ.

NĞurologiĞ nĞbo RFM.

íslo
indikace

ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- délka lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Indikace

OPAKOVANÝ léēebný pobyt
- forma: K nĞbo P
- délka lĠēĞbného pobytu
- lĠēĞbné pobyty
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Kontraindikace a další poǎadavky
speciální pro dané onemocnĢní

Odborná kritéria pro poskytnuơůázeŸské léēebnĢ
rehabilitĂēní péēe. OšetƎující lékaƎ͕ který péēi
doporuēuje.

VII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VyšetƎení: PƎíslušné odborné vyšetƎení vēetnĢ odpovídajícího laboratorního a funkēního vyšetƎení a vēetnĢ RTG vyšetƎení ne staršího 2 let (popis snímkƽ)͕další pƎípadné poǎadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII/1

VII/2

RĞvmatoidní artriƟs I. aǎIV. stadia hodnoĐĞní
ƌĞvmatoidní artriƟs, vēĞƚnĢ juvĞnilní artriƟs,
soustavnĢ lĠēĞná v rámci ambulantní pĠēĞ.

K 28 ĚŶƽ
LĠēba od II. stadia nĞmoci s funkēním posƟǎĞním tƎídy b.
Moǎnost prodlouǎení

RFM nĞbo rĞvmatologiĞ.
P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ.
P 21 ĚŶƽ
OnĞmocnĢní bĞz pƎĞdchozí ĞxĂĐĞrbĂĐĞ a lĠēba v pƎípadĢ niǎších OnĞmocnĢní bĞz pƎĞdchozí ĞxĂĐĞrbĂĐĞ a lĠēba v pƎípadĢ niǎších
stádií nĞmoci nĞǎ II. stadia s funkēním posƟǎĞním tƎídy b.
stádií nĞmoci nĞǎ II. stadia s funkēním posƟǎĞním tƎídy b.

K 28 ĚŶƽ
Od II. stadia nĞmoci s funkēním posƟǎĞním tƎídy b., v soustavné
pĠēi rĞvmatologa nĞbo rĞhabilitĂēního lékaƎĞ.
Ankylozující spondyliƟƐ;BĞĐhtĢrĞvova nĞmoc),
Moǎnost prodlouǎení
soustavnĢ lĠēĞné v rámci ambulantní pĠēĞ.
P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

VII/3

VII/4

K 28 ĚŶƽ
LĠēba od II. stadia nĞmoci s funkēním posƟǎĞníŵƚƎídy b. 1x v
prƽďĢhu kalĞndáƎního roku. Moǎnost prodlouǎení

K 28 ĚŶƽ
Od II. stadia nĞmoci s funkēním posƟǎĞním tƎídy b, v soustavné
pĠēi rĞvmatologa nĞbo rĞhabilitĂēního lékaƎĞ.
Moǎnost prodlouǎení

K 28 ĚŶƽ
K 28 ĚŶƽ
PosƟǎĞní pátĞƎĞ II. a vyššího stadia podlĞ klasŝĮkĂĐĞ pro
PosƟǎĞní pátĞƎĞ II. a vyššího stadia podlĞ klasŝĮkĂĐĞ pro
Ostatní séronĞgaƟǀŶş spondartriƟs soustavnĢ
ankylozující spondyliƟs.
ankylozující spondyliƟs.
lĠēĞná v rámci ambulantní pĠēĞ (psoriaƟcká
Chronická artriƟs pĞrifĞrních kloƵďƽ od funkēního posƟǎĞní tƎídy
Chronická artriƟs pĞrifĞrních kloƵďƽ od funkēního posƟǎĞní tƎídy
artriƟƐ͕ZĞitĞrƽǀƐǇŶĚrom, ĞntĞropaƟcká
II.b. stadia klasŝĮkĂĐĞ pro rĞvmatoidní artriƟs.
II.b. stadia klasŝĮkĂĐĞ pro rĞvmatoidní artriƟs.
artriƟƐ, rĞĂkƟvní – parainfĞkēní),
EĞjdƎívĞ 12 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu a dálĞ 1x v
Moǎnost prodlouǎení
- ^Ğkundární arƟƟs, soustavnĢ lĠēĞná v rámci
prƽďĢhu kalĞndáƎního roku. Moǎnost prodlouǎení
ambulantní pĠēĞ.
P 21 ĚŶƽ
P 21 v indikovaných pƎípadech P 14.
Ostatní.
Ostatní.
Mimokloubní rĞvmaƟsmus, soustavnĢ lĠēĞný v
rámci ambulantní pĠēĞ.
Difúzní onĞmocnĢní pojiva
soustavnĢ lĠēĞné v rámci ambulantní pĠēĞ
(systémový lupus ĞrythĞmatodus, sklĞrodĞrmiĞ,
polymyosiƟs, dĞrmatomyosiƟs,
SjogrĞŶƽǀƐǇŶĚrom a ostatní pƎĞkryvné
syndromy).

K 28 ĚŶƽ
V ƌĞmisi. Moǎnost prodlouǎení

RĞhabilitĂēní lékaƎ nĞbo rĞvmatolog.

.
P 21 ĚŶƽv indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ
Ostatní

K 28 ĚŶƽ
V rĞmisi. 1x v prƽďĢhu 24 mĢsícƽ. PƎi ĞxĂĐĞrbaci základního
onĞmocnĢní po ukonēĞní poslĞdní komplĞxní lĠēby akutní fázĞ
i pƎĞd uplynuơm 24 mĢsícƽ. Moǎnost prodlouǎení

RFM nĞbo rĞvmatologiĞ.

RFM nĞbo rĞvmatologiĞ.

P 21 ĚŶƽv indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
Ostatní.

VII/5

K 21 ĚŶƽ
OstĞoporóza s komplikĂĐĞmi, pokud soustavná
Kostní zmĢny, ktĞré jsou náslĞdkĞm prĄĐĞ vĞ stlĂēĞném vzduchu
ambulantní rĞhabilitĂēní pĠēĞ dĞlší nĞǎϯŵĢsíĐĞ
K 21 ĚŶƽ
jako nĞmoc z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý
nĞní ĞfĞkƟvní nĞbo v návaznosƟ na
Kostní zmĢny, ktĞré jsou náslĞdkĞm prĄĐĞ vĞ stlĂēĞném vzduchu
stanoví sĞznam nĞmocí z povolání.
hospitalizaci pro komplikaci ostĞoporózy.
jako nĞmoc z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý
Patologické fraktury pĄƚĞƎĞ v bĞzprosƚƎĞdní návaznosƟ
- Kostní zmĢny, ktĞré jsou náslĞdkĞm prĄĐĞ
stanoví sĞznam nĞmocí z povolání.
na ukonēĞní imobilizĂĐĞ naůƽǎku nĞbo sĞjmuơkorzĞtu.
vĞ stlaēĞném vzduchu jako nĞmoc z povolání
Patologické fraktury pĄƚĞƎĞ v návaznosƟ na sĞjmuơ korzĞƚu. Do
podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý stanoví
24 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.
P 21 ĚŶƽ
sĞznam nĞmocí z povolání.
Ostatní.

DiabĞtologiĞ a ĞndokrinologiĞ, vnitƎní lékaƎství, klinická
ostĞologiĞ, ortopĞdiĞ a traumatologiĞ pohybového
ústrojí, pracovní lékaƎství, RFM nĞbo rĞvmatologiĞ.

VII/6

K 21 ĚŶƽ
BolĞsƟvé syndromy šlach, šlachových pochĞv,
K 21 ĚŶƽ
EĞmoci z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý stanoví
burz, ƷƉŽŶƽ svaůƽ, kostĞrních svaůƽ nĞbo kůŽƵďƽ
EĞmoci z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý stanoví
sĞznam nĞmocí z povolání.
(vēĞtnĢ onĞmocnĢní zƉƽƐŽďĞného úēinkĞm
sĞznam nĞmocí z povolání.
do 12 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.
vibrací a dlouhodobého, nadmĢrného,
jĞdnostranného pƎĞtĢǎŽǀání jako nĞmoci
P 21 ĚŶƽ
P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
z povolání podlĞ jiného právního pƎĞdpisu, ktĞrý
Ostatní.
Ostatní.
stanoví sĞznam nĞmocí z povolání).

OrtopĞdiĞ a traumatologiĞ pohybového ústrojí, pracovní
lékaƎství nĞbo RFM.

Pozn.: K = komplĞxní péēĞ; P = pƎşspĢvková péēĞ

íslo
indikace

VII/7

ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- délka lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

OPAKOVANÝ léēebný pobyt
- forma: K nĞbo P
- délka lĠēĞbného pobytu
- lĠēĞbné pobyty
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

K 21 ĚŶƽ
Od III.stupnĢ nĞmoci podlĞ KĞllgrĞna.
Od II.stupnĢ funkēního posƟǎĞní b, jĞdná -li sĞ o bolĞsƟvou
formu s ēĂstými ĞxĂĐĞrbĂĐĞmi a rychlou progrĞsí nĞbo
opakované zánĢtlivé iritĂĐĞ.
Moǎnost prodlouǎení

Od II.stupnĢ funkēního posƟǎĞní b, jĞdná-li sĞ o bolĞsƟvou
formu s ēĂstými ĞxaĐĞrbĂĐĞmi a rychlou progrĞsí nĞbo
opakované zánĢtlivé iritĂĐĞ a pƎĞdpokládá sĞ zlĞpšĞní hybnosƟ
a udrǎĞní sobĢstĂēnosƟ.
1x v prƽďĢhu 24 mĢsícƽ.
Stavy kontraindikované k opĞraci 1x v prƽďĢhu kalĞndáƎního
roku.

Indikace

Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní
pĠēi ortopĞda a rĞhabilitĂēního lékaƎĞ.

P 21 ĚŶƽ
Ostatní, pokud nĞní soustavná ambulantní rĞhabilitĂēní pĠēĞ
ĞfĞkƟǀŶş.

VII/8

Artrózy v ostatních lokalizacích.
ArtropaƟĞ.

K 21 ĚŶƽ
BolĞƐƟvá forma s ēĂstýmiĞǆĂcĞrbaĐĞmi.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ.
I. aǎII. stupĞŸŶĞmoci, pokud nĞní soustavná ambulantní pĠēĞ
ĞfĞkƟvní, za pƎĞdpokladu sníǎĞní dlouhodobé farmakotĞrapiĞ
ēi oddálĞní opĞrĂēní lĠēby.
Stavy kontraindikované k opĞraci, pokud nĞní soustavná
ambulantní pĠēĞ ĞfĞkƟǀŶş.
K 21 ĚŶƽ
JĞdná-li sĞ o bolĞsƟvou formu s ēĂstými ĞxĂĐĞrbĂĐĞmi a rychlou
progrĞsí nĞbo jĞdná-li sĞ o opakovanĢ zánĢtlivé iritĂĐĞ;ǀǎdy za
pƎĞdpokladu zlĞpšĞní hybnosƟa udrǎĞní sobĢstĂēnosƟ.
1x v prƽďĢhu 24 mĢsícƽ

Kontraindikace a další poǎadavky
speciální pro dané onemocnĢní

Odborná kritéria pro poskytnuơůázeŸské léēebnĢ
rehabilitĂēní péēe. OšetƎující lékaƎ͕ který péēi
doporuēuje.

EĞstabilizovaná osƚĞortróza.
TĢǎké dĞstrukƟvní zmĢny.
Podmínkou pro opakování lĠēĞbného pobytu:
- u obĞzity pƎi BMI vyšším nĞǎ30ƐŶşǎĞní hmotnosƟŽ5
% od poslĞdního lĠēĞbného pobytu,
- u obĞzity pƎi BMI vyšším nĞǎϯϱƐŶşǎĞní hmotnosƟŽϭϬ
% od poslĞdního lĠēĞbného pobytu.

OrtopĞdiĞ a traumatologiĞ pohybového ústrojí,
rĞvmatologiĞ nĞbo RFM.

EĞƐƚĂbilizovaná osƚĞoartróza.
TĢǎké dĞstrukƟvní zmĢny.

Artrózy v ostatních lokalizacích: OrtopĞdiĞ a
traumatologiĞ pohybového ústrojí, hĞmatologiĞ a
transfúzní lékaƎství, RFM nĞbo rĞvmatologiĞ.
ArtropaƟĞ: HĞmatologiĞĂƚƌĂnfúzní lékaƎství nĞbo
rĞvmatologiĞ.

KomprĞsivní radikulární syndrom.
Podmínkou pro opakování lĠēĞbného pobytu:
- u obĞzity pƎi BMI vyšším nĞǎ30ƐŶşǎĞní hmotnosƟŽ5
% od poslĞdního lĠēĞbného pobytu,
- u obĞzity pƎi BMI vyšším nĞǎϯϱƐŶşǎĞní hmotnosƟŽϭϬ
% od poslĞdního lĠēĞbného pobytu.

RFM.

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
Ostatní, pokud nĞní soustavná ambulantní péēĞ ĞfĞkƟǀŶş͕ǌa
pƎĞdpokladu sníǎĞní dlouhodobé farmakotĞrapiĞ.

VII/9

Chronický vĞrtĞbrogĞnní algický syndrom
funkēního Ɖƽvodu v soustavné ambulantní
rĞhabilitĂēní pĠēi.

K 21 ĚŶƽ
Chronický vĞrtĞbrogĞnní algický syndrom funkēního Ɖƽvodu
v pƎímé návaznosƟ na hospitalizaci (do 3 mĢsícƽ po ukonēĞní
hospitalizĂĐĞ) nĞbo pƎípady nĞjĞvící známky zlĞpšĞní po 6
týdnĞĐh soustavné ambulantní rĞhabilitĂēní pĠēĞ.
Moǎnost prodlouǎení

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘

P 21 ĚŶƽ
Ostatní.

VII/10

Stavy po ortopĞdických opĞracích s pouǎŝơŵ
kloubní náhrady.

K 28 ĚŶƽ
EĞprodlĞnĢ, jakmilĞ stav umoǎní zaơǎĞní lĠēĞbnou rĞhabilitací,
nĞjpozdĢji do 3 mĢsícƽ po úrazu nĞbo opĞraci; v pƎípadĢ
poopĞrĂēních komplikací do 6 mĢsícƽ po opĞraci.
Moǎnost prodlouǎení

VII/11

Stavy po úrazĞĐh pohybového ústrojí a po
ortopĞdických opĞracích vēĞtnĢ stavƽƉŽ
opĞracích mĞziobratlových ploténĞk a stĞnóz
kanálu pátĞƎního, pokud nĞní soustavná
ambulantní nĞbo ůƽǎková rĞhabilitĂēní pĠēĞ
ĞfĞkƟǀŶş.

K 28 ĚŶƽ
EĞprodlĞnĢ, jakmilĞ stav umoǎní zaơǎĞní lĠēĞbnou rĞhabilitací,
nĞjpozdĢji však do 6 mĢsícƽƉo úrazu nĞbo opĞraci; v pƎípadĢ
poopĞrĂēních komplikací do 12 mĢsícƽ po opĞraci.
Moǎnost prodlouǎení

Stavy po amputacích dolní konēĞƟŶy, stupĞŸ
akƟvity 1 aǎϰ͕kdy jĞ pojištĢnĞĐ vybavĞný
protézou.

K 21 ĚŶƽ
Do 12 mĢsícƽ po opĞraci.

VII/12

Pozn.: K = komplĞxní péēĞ; P = pƎşspĢvková péēĞ

EĞurochirurgiĞ, nĞurologiĞ, ortopĞdiĞ a traumatologiĞ
pohybového ústrojí, RMF nĞbo traumatologiĞ.

K 28 ĚŶƽ
EĞjpozdĢji do 24 mĢsícƽ po opĞraci mĞziobratlových ploténĞk,
stĞnóz pátĞƎního kanálu nĞbo úrazu pƎi pƎĞtrvávající závaǎŶé
porušĞ hybnosƟa oŵĞzĞní sobĢstĂēnosƟ a jĞ pƎĞdpoklad
zlĞpšĞní zdravotního stavu.

EĞurochirurgiĞ, nĞurologiĞ, ortopĞdiĞ a traumatologiĞ
pohybového ústrojí, spondylochirurgiĞ nĞbo
traumatologiĞ͘

P 21 ĚŶƽ͕ v indikovaných pƎípadech P 14 ĚŶƽ͘
Ostatní pƎi FBS (syndrom sĞlhání opĞƌĂēní lĠēby).
U oboustrannĢ amputovaných, kdĞ nĞní pƎĞdpoklad
vyƵǎşvání protéz. EĞzhojĞný pahýl. FlĞkēní kontraktura
ēi ankylóza kloubu nad pahýlĞm. EĞzvládnuơƐtojĞ bĞz
komplikací s pƎĞnĞsĞním váhy ƚĢla na protézu.

ChirurgiĞ, vnitƎní lékaƎství, ortopĞdĞ a traumatologiĞ
pohybového ústrojí, spondylochirurgiĞ nĞbo RFM.

íslo
indikace

ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- délka lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Indikace

OPAKOVANÝ léēebný pobyt
- forma: K nĞbo P
- délka lĠēĞbného pobytu
- lĠēĞbné pobyty
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria

Kontraindikace a další poǎadavky
speciální pro dané onemocnĢní

Odborná kritéria pro poskytnuơůázeŸské léēebnĢ
rehabilitĂēní péēe. OšetƎující lékaƎ͕ který péēi
doporuēuje.

XXI - NEMOCI ONKOLOGICKÉ
VyšetƎení: Odborná onkologická vyšetƎení vēetnĢ vyjádƎení͕ ǎĞ pojištĢnec je bez známek recidivy nebo diseminace͕ vyšetƎení ne starší 2 mĢsícƽ͘ Hormonální terapie není kontraindikací.

XXI/1

DĞrmatovĞnĞrologiĞ; DĢtská diabĞtologiĞ a
ĞndokrinologiĞ; DĢtská gynĞkologiĞ; DĢtská onkologiĞ a
hĞmatologiĞ; GynĞkologiĞ a porodnictví. HĞmatologiĞ a
tranfsúzní lékaƎství. DiabĞtologiĞ a ĞndokrinologiĞ;
Klinická onkologiĞ, onkourologiĞ, otorinolaryngolog a
chirurgiĞ hlavy a krku, pnĞumologiĞ a ŌizĞologiĞ,
radiĂēní onkologiĞ, RFM nĞbo urologiĞ.

K 28 ĚŶƽ
Do 24 mĢsícƽ po ukonēĞní komplĞxní proƟnádorové lĠēby.
Moǎnost prodlouǎení

Zhoubné nádory.

XXVI - NEMOCI NERVOVÉ
VyšetƎení: Neurologické vyšetƎení͕ u nervosvalových onemocnĢní elektromyograĮcké vyšetƎení a svalový test͕ u XXVI/5 vyšetƎení zobrazovacími metodami ne starších 2 mĢsícƽ͘
XXVI/1

Syndrom pĞrifĞrního motorického nĞuronu
jakékoliv ĞƟologiĞ.

DĢtské lékaƎství, dĢtská nĞurologiĞ, prakƟcké lékaƎství
pro dĢƟ a dorost nĞbo RFM.

XXVI/2

Svalová dystrŽĮĞ a jiná svalová onĞmocnĢní.

DĢtské lékaƎství, dĢtská nĞurologiĞ, prakƟcké lékaƎství
pro dĢƟ a dorost nĞbo RFM.

XXVI/3

DĢtská mozková obrna.
MozĞēkové syndromy.
Hybné poruchy v rámci malých mozkových
posƟǎĞní.

DĢtské lékaƎství, dĢtská nĞurologiĞ, prakƟcké lékaƎství
pro dĢƟ a dorost nĞbo RFM.

XXVI/4

Jiné hybné poruchy ĐĞntráůŶşŚŽƉƽvodu:
- hybné poruchy po zánĢtĞĐh mozku a míchy,
autoimunitní, dĞgĞnĞraƟvní a hĞrĞdofamiliární
onĞmocnĢní ovlivnitĞlná rĞhabilitĂēní pĠēí.
- hybné poruchy po cévních pƎíhodách
mozkových.
- hybné poruchy po úrazĞĐh mozku.
- hybné poruchy po opĞracích nádorƽĐĞntrální
nĞrvové soustavy.

XXVI/5

KoƎĞnové syndromy vĞrtĞbrogĞŶŶşŚŽƉƽvodu.

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

DĢtská chirurgiĞ, dĢtské lékaƎství, dĢtská nĞurologiĞ,
chirurgiĞ, nĞurochirurgiĞ, prakƟcké lékaƎství pro dĢƟa
dorost nĞbo RFM.

K 28 ĚŶƽ
PƎi rĞĐidivĢ onĞmocnĢní. Moǎnost prodlouǎení

DĢtské lékaƎství, dĢtská nĞurologiĞ, prakƟcké lékaƎství
pro dĢƟ a dorost nĞbo RFM.

XXVII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VyšetƎení: PƎíslušné odborné vyšetƎení podle charakteru onemocnĢní v indikaēní skupinĢ.
XXVII/1

JuvĞnilní chronická artriƟs. Jiná chronická
rĞvmaƟcká onĞmocnĢní kůŽƵďƽ a pátĞƎĞ.

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

DĢtské lékaƎství, dĢtská rĞvmatologiĞ, prakƟcké
lékaƎstvípro dĢƟa dorost, RFM nĞbo rĞvmatologiĞ.

XXVII/2

VrozĞné ēi získané ortopĞdické vady.

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

OrtopĞdiĞ a traumatologiĞ pohybového ústrojí nĞbo
RFM.

XXVII/3

Stavy po úrazĞĐh a ortopĞdických opĞracích pƎi
porušĞ motorických funkcí.

K 28 ĚŶƽ
Do 36 mĢsícƽ po opĞraci nĞbo úrazu.

ĢƚƐká chirurgiĞ, ortopĞdiĞĂƚƌĂumatologiĞ
pohybového ústrojí, RFM, spondylochirurgiĞ nĞbo
traumatologiĞ͘

XXVII/4

SkolióǌǇǀǇǎadující korzĞt od Ib podlĞ Cobba,
v soustavné rĞhabilitĂēní pĠēi.

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

DĢtské lékaƎství, ortopĞdiĞ, prakƟcké lékaƎství pro dĢƟa
dorost nĞbo RFM.

XXVII/5

OstĞochondrózy vĞ stádiu rĞparĂēním. Morbus
PĞrthĞs vĞ stádiu rĞparĂēním. Primární a
sĞkundární ostĞoporóza dĢtského
a dorostového vĢku.

Pozn.: K = komplĞxní péēĞ; P = pƎşspĢvková péēĞ

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

OrtopĞdiĞ nĞbo RFM.

íslo
indikace

Indikace

XXVII/6

Morbus SchĞuĞrmann.

XXVII/7

VĞrtĞbrogĞnní algický syndrom.

ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
ZÁKLADNÍ léēebný pobyt
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- forma: K (komplĞxní) nĞbo P (pƎíspĢvková)
- délka lĠēĞbného pobytu
- délka lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- ůŚƽta pro nástup lĠēĞbného pobytu
- moǎnost prodlouǎĞní
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria
- další odborná kritéria
K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

OPAKOVANÝ léēebný pobyt
OPAKOVANÝ léēebný pobyt
- forma: K nĞbo P
- forma: K nĞbo P
- délka lĠēĞbného pobytu
- délka lĠēĞbného pobytu
- lĠēĞbné pobyty
- lĠēĞbné pobyty
- moǎnost prodlouǎĞní
- moǎnost prodlouǎĞní
- další odborná kritéria
- další odborná kritéria

Kontraindikace a další poǎadavky
speciální pro dané onemocnĢní

Odborná kritéria pro poskytnuơůázeŸské léēebnĢ
rehabilitĂēní péēe. OšetƎující lékaƎ͕ který péēi
doporuēuje.

OrtopĞdiĞ nĞbo RFM.
K 28 ĚŶƽ
WƎi ƌĞĐidivĢ. Moǎnost prodlouǎení

DĢtská nĞurologiĞ, nĞurologiĞ, ortopĞdiĞ nĞbo RFM.

XXX - NEMOCI KOEÍ
VyšetƎení: VyšetƎení dermatovenerologické s uvedením dosavadního léēení.
XXX/1

Psoriasis vulgaris – chronické a rĞĐidivující
formy.

XXX/2

Chronické a ƌĞĐidivující Ğkzémy vēĞƚnĢ
atopického.
Chronické prurigo.

XXX/7

Stavy po popálĞninách a po rĞkonstrukēních
výkonĞĐh, kdĞ hrozí smršƛování jizĞv.

K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

K 28 ĚŶƽ
WƎi akƟǀŝƚĢproĐĞƐu onĞmocnĢní. Moǎnost prodlouǎení

Mikrobiální Ğkzém.

DĞrmatovĞnĞƌologiĞ, dĢtská dĞƌmatovĞnĞrologiĞ,
dĢtské lékĂƎƐƚví, prakƟcké lékaƎƐƚví pro dĢƟ a dorost
nĞbo RFM.

K 28 ĚŶƽ
WƎi akƟǀŝƚĢproĐĞƐu onĞmocnĢní. Moǎnost prodlouǎení

Mikrobiální Ğkzém.
ImpĞƟginizĂĐĞ.

DĞrmatovĞnĞƌologiĞ, dĢtská dĞƌmatovĞnĞrologiĞ,
dĢtské lékĂƎƐƚví, prakƟcké lékaƎƐƚví pro dĢƟ a dorost
nĞbo RFM.

K 28 ĚŶƽ
Do 36 mĢsícƽ po popálĞní nĞbo rĞkonstrukēním výkonu.
Moǎnost prodlouǎení

Mikrobiální Ğkzém.

DĞrmatovĞnĞrologiĞ, dĢtská dĞrmatovĞnĞrologiĞ,
dĢtské lékaƎství, plasƟcká chirurgiĞ, prakƟcké lékaƎství
pro dĢƟ a dorost nĞbo RFM.

AppĞndiciƟs chronica.

DĢtská gynĞkologiĞ, gynĞkologiĞ a porodnictví nĞbo
RFM.

HypĞrĞstrinní stavy.
MĞƚƌorrhagiĞ.
AppĞndiciƟs chronica.

DĢtská gynĞkologiĞ, gynĞkologiĞ a porodnictví nĞbo
RFM.

AppĞndiciƟs chronica.

DĢtská chirurgiĞ, dĢtské lékaƎství, dĢtská gynĞkologiĞ,
gynĞkologiĞ a porodnictví, prakƟcké lékaƎství pro dĢƟa
dorost nĞbo RFM.

AkƟvita onkologického onĞmocnĢní, hodnoĐĞní
ĐĞlkového funkēního stavu paciĞnta > 2 - pĞrformanĐĞ
status (PS).

DĢtská gynĞokologiĞ, gynĞkologiĞ a porodnictví nĞbo
RFM.

XXXI - NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
VyšetƎení: VyšetƎení gynekologem ne starší 3 mĢsícƽ.
XXXI/1

RĞĐidivující zánĢtlivá onĞmocnĢní zĞvních
a vnitƎních rodidĞl. PozánĢtlivé zmĢny v malé
pánvi.

XXXI/2

Primární a sĞkundární: amĞnorrhoĞĂ,
oligomĞnorrhĞĂ a dysmĞnorrhĞĂ, pokud nĞní
ambulantní pĠēĞ ĞfĞkƟvní. EĞpravidĞlnosƟ
mĞnstruĂēního cyklu pƎi kontraindikaci
hormonální lĠēby.

XXXI/3

XXXI/4

Stavy s poopĞƌĂēními komplikĂĐĞmi po
opĞracích (do 3 mĢsícƽ po opĞraci): (i) v malé
pánvi, (ii) po jiných bƎišních opĞracích sĞ
vztahĞm kĞ krajinĢ malé pánvĞ, (iii) po
appĞndĞĐtomii.
Hormonální dysfunkĐĞ po ukonēĞní
farmakologické ochrany ovarií pƎi onkologické
lĠēbĢ pro gĞnitální i ĞxtragĞnitální nádorová
onĞmocnĢní.

Pozn.: K = komplĞxní péēĞ; P = pƎşspĢvková péēĞ

K 28 ĚŶƽ
Do 36 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.
Moǎnost prodlouǎení
K 28 ĚŶƽ
Moǎnost prodlouǎení

K 28 ĚŶƽ
Do 12 mĢsícƽ od zĂēĄtku základního pobytu.
Moǎnost prodlouǎení
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