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                             58/1997 Sb. 
                            VYHLÁŠKA 
                   Ministerstva zdravotnictví 
                     ze dne 13. b řezna 1997, 
kterou se stanoví indika ční seznam pro láze ňskou pé či o dosp ělé, 
                          d ěti a dorost 
 
  Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle §  33 od st. 2 zákona č. 
48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním  pojišt ění a o zm ěně a dopln ění 
některých souvisejících zákon ů: 
 
                               § 1 
 
  Nemoci,  u  nichž  lze  láze ňskou  pé či1)  poskytnout, indika ční 
předpoklady,  odborná   kritéria  pro  poskytnutí   l áze ňské  pé če 
u jednotlivých nemocí, délka lé čebného pobytu a indika ční zam ěření 
láze ňských míst jsou uvedeny v p říloze této vyhlášky. 
--------------------------------------------------- --------------- 
1) § 33  zákona č.  48/1997 Sb.,  o ve řejném  zdravotním pojišt ění 
   a o zm ěně a dopln ění n ěkterých souvisejících zákon ů.  
 
                               § 2 
 
  Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. dubna 1997. 
 
                            Ministr: 
                      PhDr. Stráský v. r.  
 
                                  P říloha 
  Indika ční seznam pro láze ňskou pé či o dosp ělé, d ěti a dorost 
 
      P řehled vyšet ření pro vystavení návrhu na láze ňskou pé či 
 
Druh nemoci podle indika čního seznamu 
 
Nemoci onkologické          Odborná onkologická vyš et ření v četn ě 
                            odpovídajících laborato rních 
                            vyšet ření (povinné ELFO bílkovin, 
                            RTG hrudních orgán ů, podle povahy 
                            onemocn ění další pot řebná 
                            vyšet ření). Vyšet ření ne starší 2 
                            m ěsíc ů. 
 



Nemoci ústrojí ob ěhového    EKG, cholesterol (p řípadn ě 
                            triglyceridy). U hypert enzní choroby 
                            též o ční pozadí. U obliterujících 
                            proces ů cévních též funk ční zkoušky 
                            námahy a zkouška poloho vé zm ěny 
                            barvy na kon četinách a o ční pozadí. 
                            RTG hrudních orgán ů (u d ětí 
                            individuáln ě zváží navrhující 
                            léka ř). 
 
Diabetes mellitus           Glykémie, glykosurie, k etolátky, 
                            údaje o lé čebných dávkách 
                            antidiabetik, cholester ol, pop ř. 
                            triglyceridy, EKG, o ční pozadí. 
 
Netuberkulózní nemoci       Rozepsaný výdech vitáln í kapacity, u 
dýchacího ústrojí           onemocn ění horních cest dýchacích 
                            odborné vyšet ření 
                            otorinolaryngologické, u alergických 
                            onemocn ění  alergologické vyšet ření. 
                            RTG hrudních orgán ů (u d ětí 
                            individuáln ě zváží navrhující léka ř, 
                            u indikací XXV/1,2,3,4, 6,7,8 není 
                            nezbytný). 
 
Nemoci ústrojí trávicího    P říslušné RTG nebo endoskopické 
                            vyšet ření, p říp. chemické vyšet ření 
                            žalude čních š ťáv. 
 
Nemoci jater a žlu čníku     P říslušná laboratorní vyšet ření, 
                            pop ř. RTG žlu čníku, sonografie apod. 
 
Nemoci nervové              Odborné neurologické vy šet ření 
                            v četn ě výsledk ů laboratorních a 
                            funk čních vyšet ření, u radikulárních 
                            syndrom ů též popis RTG snímk ů 
                            p říslušné části páte ře (anatomický i 
                            funk ční), u cervikokraniálních a 
                            cervikobrachiálních syn dromů též 
                            EKG. 
 
Nemoci pohybového ústrojí   P říslušné odborné vyšet ření v četn ě 
                            odpovídajícího laborato rního a 
                            funk čního vyšet ření v četn ě popisu 
                            RTG snímk ů ne starších 2 let. 
 
Nemoci ledvin a mo čových    P říslušné odborné vyšet ření v četn ě 



cest                        výsledk ů laboratorních a ostatních 
                            vyšet ření (vždy kreatinin, sediment 
                            mo čový sedimentace erytrocyt ů). Dále 
                            jsou-li hodnoty urey ne bo kreatininu 
                            signifikantn ě zvýšeny, clearence 
                            kreatininu, u lithiáz t éž chemické 
                            vyšet ření kamen ů, pokud jsou 
                            dosažitelné. U lithiáz a všech 
                            zán ětlivých onemocn ění též čerstvé 
                            mikrobiologické vyšet ření mo če a 
                            citlivost na antibiotik a a 
                            chemoterapeutika. 
 
Nemoci duševní              Odborné psychiatrické v yšet ření (s 
                            p řehledem dosavadního pr ůběhu 
                            lé čení). 
 
Ostatní nemoci              P říslušná odborná vyšet ření. 
 
Poznámka                    U nemocných starších 70  let 
                            komplexní interní vyšet ření tam, kde 
                            láze ňské procedury p ředstavují zát ěž 
                            pro kardiovaskulární sy stém. 
 
                 Obecné kontraindikace láze ňské pé če 
 
1.  Infek ční    nemoci    p řenosné    z    člov ěka    na   člov ěka 
    a bacilonosi čství  zejména  b řišního  tyfu  a  paratyfu. Je-li 
    n ěkterá nemoc,  indikovaná pro láze ňskou pé či,  sdružena s tbc 
    dýchacího  ústrojí nebo  jinou formou  tbc; m ůže  být láze ňská 
    pé če  navržena  a  povolena   jen  po  řádném  ukon čení  lé čby 
    antituberkulostiky. 
2.  Všechny nemoci v akutním stádiu. 
3.  Klinické známky ob ěhového selhání, maligní arytmie. 
4.  Stavy  po hluboké  trombóze do  3 m ěsíc ů  po odezn ění  nemoci, 
    stavy  po povrchové  tromboflebitid ě  do  6 týdn ů  po odezn ění 
    nemoci. 
5.  Labilní  diabetes  mellitus  (s  výjimkou  u  d ětí  a dorostu) 
    a dekompensovaný diabetes mellitus. 
6.  Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. 
7.  Kachexie všeho druhu. 
8.  Zhoubné nádory  b ěhem lé čby a  po ní s  klinicky zjistitelnými 
    známkami pokra čování nemoci. 
9.  Epilepsie s  výjimkou p řípad ů, u  nichž v posledních  3 letech 
    nedošlo  k  záchvatu  a  jejichž  EEG  záznam n emá epileptické 
    grafoelementy. 
    P řetrvávají-li v  EEG záznamu patologické zm ěny,  pak m ůže být 



    láze ňská  pé če  navržena  jen  na  základ ě  kladného vyjád ření 
    neurologa, který má pacienta v dispenzární pé či. Pro indika ční 
    skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací. 
10. Aktivní  ataky   nebo  fáze  psychóz   a  dušev ní  poruchy   s 
    asociálními   projevy  nebo   sníženou  možnost í   komunikace, 
    transitorní stavy zmatenosti. 
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách. 
12. Nemocní,  odkázaní na  pomoc  druhé  osoby p ři  sebeobsluze (s 
    výjimkou   nevidomých).   P řijetí   nemocného   (zpravidla   s 
    pr ůvodcem) je  pop ř. možné po p ředchozím  dojednání s vedoucím 
    léka řem láze ňské lé čebny. 
13. Inkontinence  mo če a  stolice, enuresis  nocturna. Neplatí pro 
    indika ční skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2. 
14. Kou ření u  dorostu a u nemocných s indikacemi  skupiny II, V a 
    VI. 
15. T ěhotenství. 
16. Nehojící  se  kožní  defekty  jakéhokoliv  p ůvodu.  (Netýká se 
    indikací skupiny X). 
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (- 12 0 mm Hg). 
 
          A. Indika ční seznam pro láze ňskou pé či o dosp ělé 
 
   1. Vysv ětlivky, zkratky a p řehled odkaz ů používaných v textu. 
 
     K - komplexní láze ňská pé če 
     P - p řísp ěvková láze ňská pé če 
     N - zdravotní pojiš ťovna náklady nehradí. 
 
     Láze ňská  místa, v  nichž lze  poskytnout komplexní láze ňskou 
     pé či jsou vyzna čena podtržením. 
 
     1) Je-li  láze ňská  lé čba  poskytnuta  jako  komplexní,  m ůže 
        vedoucí  léka ř  láze ňské  lé čebny  dle  zdravotního  stavu 
        nemocného prodloužit  délku lé čebného pobytu až  o 14 dn ů. 
        Další prodloužení  je možné se  souhlasem r evizního léka ře 
        zdravotní pojiš ťovny. 
 
     2) Délka lé čebně  eduka čního   pobytu  v   rámci  p řísp ěvkové 
        láze ňské  pé če může být dle doporu čení odborné spole čnosti 
        zkrácena. 
 
     3) Je-li  láze ňská  lé čba  poskytnuta  jako  komplexní,  m ůže 
        vedoucí  léka ř  láze ňské  lé čebny  dle  zdravotního  stavu 
        nemocného prodloužit délku lé čebného pobytu až o 7 dn ů. 
 
     4) Délka  eduka čního  pobytu  m ůže  být  dle  doporu čení  čs. 
        diabetologické spole čnosti zkrácena, p ředevším u nemocných 



        s diabetem I. typu. 
 
     5) Je-li  láze ňská   lé čba  poskytnuta  jako   komplexní,  je 
        základní délka lé čebného pobytu 28 dn ů. 
 
     6) Je-li  láze ňská  lé čba  poskytnuta  jako  komplexní,  m ůže 
        vedoucí  léka ř  láze ňské  lé čebny  dle  zdravotního  stavu 
        nemocného prodloužit  délku lé čebného pobytu až na 49 dn ů. 
        Další prodloužení  je možné se  souhlasem r evizního léka ře 
        p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
 
     7) Pouze  pro  stavy  po  poran ěních  a operacích periferního 
        nervstva. 
 
     8) Pouze pro  psoriatickou artritis a  sklerod ermii s kožními 
        projevy. 
 
     9) Mimo hemofilickou artropatii. 
 
    10) Délku lé čebného  pobytu je možno  zkrátit v návaznosti  na 
        termín operace. 
 
   2. Indika ční skupiny 
 
   I - Nemoci onkologické 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    oš. doby pé če 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 I/1          Onkologické p řípady po      21 1)  P, K     Lé čbu lze poskytnout    Recidiva onemocn ění, Františkovy L. 
              ukon čení komplexní lé čby,                   nemocným v klinické     metas tázy, nádorová  Karlova Studánka 
 dle          bez jakýchkoliv známek                      remisi. Komplexní láz.  kachexie.            Karlovy Vary 
 zákl.        recidivy.                                   pé či lze poskytnout na                       Luha čovice 
 dg.                                                      doporu čení klinického                        Mariánské Láz ně 
                                                          onkologa nebo jiného 
                                                          p říslušného odborníka 
                                                          zpravidla 1x do 24 
                                                          m ěsíc ů po ukon čení 
                                                          komplexní 
                                                          protinádorové lé čby. 
                                                          Opakování lé čebného 
                                                          pobytu je možné ve 
                                                          form ě p řísp ěvkové láz. 
                                                          pé če. U nemocných s 



                                                          M. Hodgkin lze v 
                                                          indikovaných p řípadech 
                                                          poskytnout komplexní 
                                                          láz. pé či opakovan ě. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
1)         Je-li láze ňská  lé čba poskytnuta jako  komplexní, m ůže vedoucí  léka ř láze ňské lé čebny  dle zdravotního stavu 
           nemocného prodloužit délku  lé čebného pobytu až o 14  dn ů. Další prodloužení je možné  se souhlasem revizníh o 
           léka ře p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
 
 
Láze ňská lé čba je 
vhodná p ředevším u:                M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy                Karlovy Vary, Luha čovice, 
                                                                                   Karlova Studánka, 
                                   Nádory varlat, ž aludku, kolorektální nádory     Karlovy Vary 
                                   (anus praeternat uralis není 
                                   kontraindikací) 
                                   nádory horních c est dýchacích, hltanu a         Karlova Studánka, L uhačovice 
                                   hrtanu 
                                   nádory vnit řních rodidel                        Františkovy Láz ně 
                                   nádory mammy (lá z. lé čba je možná i p ři         Františkovy Lázn ě, Karlovy Vary, 
                                   probíhající dlou hodobé hormonální               Mariánské Lázn ě 
                                   terapii). 
Vhodnost láze ňské lé čby 
je nutno zvážit 
individuáln ě u:                    mozkových a kožních nádor ů, nádor ů 
                                   žlu čníku a slinivky b řišní, sarkom ů kostí 
                                   a m ěkkých částí, nádor ů štítné žlázy, 
                                   prostaty. 
                                   Pokud je u nemoc ného s tímto postižením         Karlovy Vary 
                                   shledána indikac e k láze ňské lé čbě, je          Mariánské Lázn ě (nádory prostaty) 
                                   lé čení možné v 
 
                                   U nádor ů plic (primární bronchogenní ca)        Luha čovice, Mariánské Lázn ě, Karlova 
                                   lze doporu čit láz. pé či zpravidla až po         Studánka 
                                   uplynutí 1 roku od skon čení komplexní 
                                   lé čby p ři trvající remisi stejn ě i u 
                                   nádor ů ledviny (Grawitz ův nádor). 
                                                                                   Karlovy Vary, Mariá nské Lázn ě 
 
                                   O vhodnosti láze ňské lé čby u chronické 
                                   leukemie rozhodu je vždy hematolog.              Karlovy Vary, Luha čovice, Karlova 
                                                                                   Studánka 
                                   Indikaci pro láz eňskou lé čbu u ostatních 
                                   mén ě častých nádor ů stanoví klinický 
                                   onkolog individu áln ě. 
 
 



   II - Nemoci ob ěhového ústrojí 
     Kontraindikace pro celou indika ční skupinu: kou ření 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/1         Lé čebně eduka ční pobyt      21 2)  P, K     Komplexní láz. pé če     Negativní p řístup k  Františkovy L. 
              pacienta s prognosticky                     p ři prvním pobytu na    lé čbě, neschopnost   Jeseník 
 dle          závažnými rizikovými                        doporu čení internisty   aktivního pohybu.    Konstantinovy  L. 
 zákl.        faktory (dyslipoproteinemie                 nebo kardiologa. P ři                         Libverda 
 dg.          nebo kombinace dalších                      opakovaném pobytu                            Pod ěbrady 
              RF: hypertenze, diabetes                    nutno u obézních                             Teplice n. B. 
              mellitus p řev. II. typu,                    prokázat redukci 
              obezita, hyperurikemie,                     hmotnosti. 
              genet. zát ěž). 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/2         Stav po akutní karditid ě do 28     K        Na doporu čení           Aktivita             B ěloves 
              12 m ěsíc ů po vzniku.                        internisty nebo         revmat.procesu, inf. Františkovy L. 
 101, 109,                                                kardiologa.             endokarditida,       Konstantinovy L. 
 130, 133,                                                                        funk ční postižení    Libverda 
 140, 141                                                                         NYHA III, IV.        Pod ěbrady 
                                                                                                       Teplice n. B. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/3         Vrozené a získané srde ční   28     P        Na doporu čení           Aktivita             B ěloves 
              vady.                                       internisty nebo         revmat.procesu, inf.  Františkovy L. 
 dle                                                      kardiologa.             endokarditida,       Konstantinovy L. 
 zákl.                                                                            funk ční postižení    Libverda 
 dg.                                                                              NYHA III, IV.        Pod ěbrady 
                                                                                                       Teplice n. B. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/4         Symptomatická ischemická    28     P                                Sí ňokomorový blok    B ěloves 
              choroba srde ční.                                                    II. a III. stupn ě,   Františkovy L. 
 120, 124,                                                                        funk ční postižení    Jeseník 
 125                                                                              NYHA IV.             Konstantinovy L. 
                                                                                                       Libverda 
                                                                                                       Pod ěbrady 
                                                                                                       Teplice n. B. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/5         Stav po infarktu myokardu   28 3)  K        Na doporu čení           Sí ňokomorový blok    Františkovy L. 
              nejpozd ěji do 4 m ěsíc ů po                   internisty nebo         II. a  III. stupn ě,   Konstantinovy L. 
 121, 122     vzniku (pacient po AIM s                    kardiologa.             funk ční postižení    Libverda 



              nekomplikovaným pr ůběhem).                                          NYHA  IV.             Pod ěbrady 
                                                                                                       Teplice n.B. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/6         Ischemická choroba srde ční  28     P, K     Komplexní láze ňskou     Sí ňokomorový blok    B ěloves 
              s p řekonaným infarktem                      pé či lze poskytnout     II. a III. stupn ě,   Františkovy L. 
 125          myokardu po 4 m ěsících od                   výjime čně, na           funk ční postižení    Konstantinovy L. 
              vzniku do 12 m ěsíc ů po                      doporu čení internisty   NYHA IV.             Libverda 
              vzniku.                                     nebo kardiologa,                             Pod ěbrady 
                                                          nemocným, kte ří ze                           Teplice n. B. 
                                                          zdravotích d ůvod ů 
                                                          nemohli být lé čeni 
                                                          dle II/5. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/7         Hypertenzní choroba I.- III. 28    P,  K     Komplexní láze ňskou     Maligní zvrat, stavy   B ěloves 
              stupn ě dle SZO. Juvenilní                   pé či lze poskytnout     po CMP s výrazným      Františ kovy L. 
 110, 111,    hypertenze.                                 u HCH III. st.          omezením pohyblivost i  Jeseník 
 112, 113                                                 komplikované            nebo psychiky,         Hodonín 
                                                          ICHS, CMP, oblit. cév   klidové bolesti DK,    Karlova Studánka 
                                                          DK II. b st. nebo       ischemické ulcerace    Konstantivovy L. 
                                                          vaskulární              nebo gangréna, diabe t, Libverda 
                                                          nefrosklerózou na       nefropatie s klin.     Pod ěbrady 
                                                          doporu čení internisty   nebo labor. známkami   Teplice 
                                                          nebo kardiologa.        urémie,  funk ční       Teplice n. B. 
                                                                                  postižení NYHA IV. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/8         Onemocn ění tepen kon četin   28     P, K     Komplexní láze ňskou     Závažné projevy      B ěloves 
              na podklad ě                                 pé či lze poskytnout     celkové              Františko vy L. 
 170, 173     aterosklerotickém nebo                      na doporu čení           aterosklerózy,       Hodonín 
 179          zán ětlivém ve stádiu I až                   internisty u stádia     klidové bolesti,     Konstantinovy L. 
              II b.                                       II b.                   t ěžké defekty.       Libverda 
                                                                                                       Pod ěbrady 
                                                                                                       Teplice 
                                                                                                       Teplice n. B. 
                                                                                                       Darkov 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/9         Stavy po trombózách a       28     P                                Opakovaná plicní     B ěloves 
              tromboflebitídách s                                                 embolie, rozsáhlé    Františkovy L. 
 180, 183,    p řetrvávajícími následky,                                           bércové v ředy,       Hodonín 
 187, 189     nejd říve za 3 m ěsíce po                                             elefantiáza,         Konstantinovy L. 
              odezn ění akutního stádia,                                           recidivující         Libverda 
              stavy po operaci varix ů,                                            erysip el.            Pod ěbrady 
              chronický lymfatický edém.                                                               Teplice 
                                                                                                       Teplice n. B. 
                                                                                                       Darkov 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/10        Funk ční poruchy periferních   28   P, K     Komplexní lá zeňská                           B ěloves 
              cév.                                        pé če se poskytuje                            Františko vy L. 



 dle                                                      podle § 33 odst. 7                           Konstantinovy L. 
 zákl.                                                    zákona č. ... o                              Libverda 
 dg.                                                      všeobecném zdravotním                        Luha čovice 
                                                          pojišt ění (dále jen                          Pod ěbrady 
                                                          "zákon")                                     Teplice 
                                                                                                       Teplice n. B. 
                                                                                                       Darkov 
                                                                                                       Karlova Studánka 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/11        Stavy po operacích          28 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou     Sí ňokomorový blok     B ěloves 
              srde čních vad vrozených                     lé čbu lze poskytnout    III. st., aktivita    Františk ovy L. 
 dle zákl.    nebo získaných, po                          na doporu čení           zán ětlivého procesu,  Konstantinovy L. 
 dg.          revaskulariza čních                          kardiologa,             infek ční              Libverda 
              operacích. Stavy po                         kardiochirurga nebo     endokarditis,         Pod ěbrady 
              perkutánní transluminální                   internisty do 6         embolické komplikace , Teplice n. B. 
              angioplastice.                              m ěsíc ů po operaci.      funk ční postižení 
                                                                                  NYHA IV. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 II/12        Stavy po rekonstruk čních a  28     P, K     Komplexní láze ňskou     T ěžké trofické       B ěloves 
              revaskulariza čních                          lé čbu lze poskytnout    defekty, embolické   Františko vy L. 
 dle          operacích na cévním                         na doporu čení           komplikace.          Konstantinovy L.  
 zákl.        systému.                                    chirurga, angiologa                          Libverda 
 dg.                                                      či kardiologa do 6                           Pod ěbrady 
                                                          m ěsíc ů od operace.                           Teplice 
                                                                                                       Teplice n. B. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
2)            Délka  lé čebně  eduka čního  pobytu  v  rámci  p řísp ěvkové  láze ňské  pé če  m ůže být dle doporu čení odborné 
              spole čnosti zkrácena. 
3)            Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže být ze zdravotních d ůvod ů prodloužena až o 7 dn ů. 
 
 
   III - Nemoci ústrojí trávicího 
 
Obecné kontraindikace:         - poruchy pr ůchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy n ad p řekážkou 
                               - zevní i vnit řní spontánn ě vzniklé píšt ěle v GIT i biliárním traktu 
                               - penetrace peptické ho v ředu a stav po manifestním krvácení v ředu do 1 m ěsíce 
                               - empyém žlu čníku a biochemické známky cholestasy 
                               - jaterní nedostate čnost 
                               - mentální anorexie,  pokud není v regresi 
                               - stavy  vyžadující  operace  na  GIT  i  bil.  traktu,  pokud  nelze  lé čbu  chápat jako 
                                 p ředopera ční p řípravu 
 
                               pozn.: Anus praetern aturalis není kontraindikací  láze ňské lé čby, pouze omezuje provád ění 
                               lé čebných procedur. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 



 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/1        Vleklé funk ční žalude ční    21     P                                Kou ření, absus       Bílina 
              dyspepsie též na podklad ě                                           alkoholu , lék ů.      Karlovy Vary 
 K20, K21,    refluxu z duodena,                                                                       Luha čovice 
 K22, K29,    kardioesofageální irritace 
 K30          a další benigní 
              symptomatická onemocn ění 
              jícnu (hiátové hernie, 
              refluxní esofagitis), 
              erosivní gastritis po 
              eradikaci Helicobacter 
              pylori. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/2        V ředová nemoc žaludku,      21     P, K     Komplexní  láze ňskou     Kou ření, abusus       Bílina 
              duodena, bulbitis s                         lé čbu lze poskytnout    alkoholu. Exacerbace  Karlovy Vary 
 K25, K26     exacerbacemi i v remisi                     na doporu čení           není kontraindikací   Luha čovice 
 K27, K28     v četn ě vleklých dyspepsií                   gastroenterol oga p ři    lé čby. 
              p řetrvávajících po lé čbě či                 pravidelných a 
              remisi.                                     častých exacerbacích. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/3        Stavy po operaci žaludku,   21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou     Kou ření, absus         Bílina 
              duodena a jícnu.                            pé či  lze poskytnout    alkoholu, lék ů, hrub ě  Karlovy Vary 
 dle                                                      na doporu čení           defektní chrup s       Luha čovice 
 zákl.                                                    chirurga nebo           nedostate čnou žvýkací 
 dg.                                                      gastroenterologa do 6   schopností. 
                                                          m ěsíc ů po operaci. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/4        Vleklé st řevní poruchy s    21     P, K     U obstipace lze         Absus kodeinu a      Bílina 
              projevy maldigesce či                       láze ňskou lé čbu         p říbuzných látek.    Karlovy Vary 
 dle          malabsorpce, stavy po                       poskytnout pouze na                          Luha čovice 
 zákl.        t ěžkých st řevních infekcích                 doporu čení gastroente 
 dg.          a vylé čených parazitózách,                  rologa. Komple xní 
              dráždivý tra čník.                           láze ňskou pé či lze 
              Obstipace habituální či                     poskytnout podle § 33 
              druhotn ě indukovaná.                        odst. 7 zákona u 
                                                          stav ů po t ěžkých 
                                                          st řevních infekcích a 
                                                          vylé čených 
                                                          parazitózách. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/5        M. Crohn, proctocolitis     21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou                          Bílina 
              idiopatica.                                 pé či lze poskytnout                          Karlovy V ary 



 K50, K51                                                 na doporu čení 
                                                          gastroenterologa, 
                                                          jedná-li se o t ěžší 
                                                          formy onemocn ění a 
                                                          diagnóza je 
                                                          jednozna čně 
                                                          potvrzena. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/6        Stavy po resekci tenkého    21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou                          Bílina 
              nebo tlustého st řeva                        lé čbu lze poskytnout                         Karlovy V ary 
 dle          (netýká se apendektomie).                   na doporu čení 
 zákl.                                                    chirurga do 6 m ěsíc ů 
 dg.                                                      po operaci. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/7        Chronická onemocn ění        21     P, K     Opakování lé čby je      Neodkladná           Bílina 
              žlu čníku a žlu č. traktu s                   vhodné k udržení        chirurgická lé čba.   Karlovy Vary 
 K80, K81,    lithiasou i bez ní pokud                    remise, zvlášt ě u       Pokud nejde o        Luha čovice 
 K82, K83     operace není vhodná.                        osob chirurgicky        rizikové skupiny pak  
 B66          Parazitózy bil. traktu                      vysoce rizikových       i jasn ě indikovaná 
              (Clonorchis, Opistorchis                    (v ěk, krvácivé stavy,   chir. lé čba, nemá-li 
              ap.) jako sou část                           rozsáhlé nitrob řišní    být láz. lé čba 
              konzervativní lé čby,                        adheze).                předopera ční 
              p ředopera ční p říprava.                      Komplexní láze ňskou     p řípravou. Substenóza 
              Funk ční poruchy žlu čového                   pé či lze poskytnout     či litiáza žlu čovod ů 
              traktu.                                     podle § 33 odst. 7      bez biochemických 
                                                          zákona u onemocn ění     známek cholestázy 
                                                          diagnostikovaných       není kontraindikací,  
                                                          jako choroba z          lé čba je vhodná jako 
                                                          povolání.               p ředopera ční 
                                                                                  p říprava. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/8        Stavy po operacích žlu čníku    21  P, K     Komplexní láze ňskou     Absus kodeinu a          Bílina 
              a žlu č. traktu, po                          lé čbu lze poskytnout    p říbuzných látek,        Karlovy Vary 
 dle          endoskopických a jiných                     na doporu čení           obezita p ři              Luha čovice 
 zákl.        instrumentálních zákrocích                  chirurga,               p řetrvávající 
 dg.          pro stenózu a litiázu                       gastroenterologa nebo   dyspepsii (p řejídání, 
              žlu čových cest.                             internisty do 6         nedodržování 
              Stavy po dissoluci kamen ů a                 m ěsíc ů po dissoluci     životosprávy). 
              extrakorporální                             kamen ů,                 Biochemické známky 
              litotrypsii.                                extrakorporální         cholestázy. 
                                                          litotrypsii a po 
                                                          operacích a dalších 
                                                          zákrocích, pokud 
                                                          operaci či výkonu 
                                                          p ředcházel nebo 
                                                          následoval febrilní 
                                                          či ikterický pr ůběh 



                                                          nebo akutní 
                                                          pankreatitis. 
                                                          Opakování (PLP) je 
                                                          vhodné pokud 
                                                          p řetrvává dyspepsie, 
                                                          jako prevence 
                                                          novotvorby kamen ů p ři 
                                                          litogenní žlu či, kde 
                                                          p řetrvává mitigovaný 
                                                          zán ět žlu čovod ů (i 
                                                          subfebrilie), zející 
                                                          papila Vateri či 
                                                          biliodigestivní 
                                                          anastomóza 
                                                          (pneumocholedochus) 
                                                          umož ňující reflux 
                                                          st řevního obsahu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/9        Stavy po akutní hepatitid ě   21 3)  P, K    Komplexní láze ňskou     Pokro čilá jaterní    Karlovy Vary 
              jakékoliv etiologie a                       lé čbu lze poskytnout    nedostate čnost, stav 
 dle          toxickém jaterním poškození                 do 12 m ěsíc ů po         po krvácení z 
 zákl.        (lékové, profesionální),                    propušt ění z            jícnových varix ů. 
 dg.          chronická aktivní hepatitis                 ústavního lé čení na     Absus alkoholu a 
              s p řetrváváním infek čních                   doporu čení              drogová závislost. 
              marker ů, stav po                            infekcionisty nebo      Kontraindikací není 
              mononukleóze s jaterním                     hepatologa. Opakování   positivní HBsAg. 
              poškozením, vrozené poruchy                 je možné p ři 
              jaterní funkce a jiné                       p řetrvávajících 
              chronické jaterní choroby.                  biochemických nebo 
                                                          histologických 
                                                          známkách jaterní 
                                                          poruchy. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 III/10       Stavy po akutní             21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou     Choledocholitiáza a  Karlovy Vary 
              pankreatitid ě nebo po                       pé či lze poskytnout     jiné poruchy odtoku  Bílina 
 K85,         exacerbaci chronické                        na doporu čení           žlu či a pankreat. 
 K86          pankreatitidy, prokázaná                    internisty nebo         sekretu do st řeva 
              chronická pankreatitis,                     chirurga do 6 m ěsíc ů    (substenóza pap. 
              stavy po operacích a                        po akutní p říhod ě       Vaterovy) vyžadující 
              transplantacích pankreatu.                  spojené s               chirurgickou lé čbu. 
                                                          hospitalizací.          Abusus alkoholu, 
                                                          Opakování je vhodné u   drogová závislost, 
                                                          vleklé maldigesce a     jaterní insuficience . 
                                                          malabsorpce p ři 
                                                          zjevné poruše stavu 
                                                          výživy (hubnutí). 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 



3)   Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže být ze zdravotních d ůvod ů prodloužena až o 7 dn ů. 
 
   IV - Nemoci z poruch vým ěny látkové a žlaz s vnit řní sekrecí 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/1         Diabetes mellitus do 6 m ěs.  14 4)  K       Doporu čuje              Neschopnost fyzické    Karlovy Var y 
              od zjišt ění - eduka ční                      diabetolog, u diabetu   zát ěže,                Luha čovice 
 E10, E11,    program.                                    II. typu i internista   nespolupracující       Pod ěbrady 
 E12, E13,                                                nebo praktický léka ř.   nemocný, jiné závažné  Lipová-Lázn ě 
 E14                                                      Opakování je p řípadn ě   choroby. 
                                                          možné ješt ě 1x po 
                                                          dvou letech, u 
                                                          nemocných s 
                                                          p ředpokladem, že 
                                                          opakovaný pobyt 
                                                          pom ůže zlepšit 
                                                          kompenzaci. Eduka ční 
                                                          program je 
                                                          diferencován pro I. a 
                                                          II. typ diabetu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 
 
 IV/2         Diabetes mellitus s         21     P        Lé čbu lze poskytnout    Nespolupracující     Karlovy V ary 
              výjimkou indikace za řazené                  zpravidla po 12 m ěs.    nemocný, komplikace  Luha čovice 
 E10, E11,    pod IV/1.                                   od zjišt ění dg, k       diabetu.             Mariánské Lázn ě 
 E12, E13,                                                úprav ě životosprávy,                         Lipová-Lázn ě 
 E14                                                      posílení správných                           Pod ěbrady 
                                                          návyk ů, redukci 
                                                          hmotnosti. Doporu čuje 
                                                          ošet řující léka ř 
                                                          (diagetolog, 
                                                          internista, prakt. 
                                                          léka ř). 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/3         Diabetes mellitus s         21     K,  P     Na doporu čení           Pokro čilé stadium    Karlovy Vary 
              komplikacemi (mikro- a                      diabetologa.            diabet. komplikací.  Luha čovice 
 E10, E11,    makroangiopatie,                            Komplexní lé čbu lze                          Lipová - Lázn ě 
 E12, E13,    neuropatie)                                 poskytnout 1x u                              Pod ěbrady 
 E14          Diabetes mellitus s t ěžkou                  po čínajících 
              obtížn ě ovlivnitelnou                       komplikací neb o p ři 



              obesitou.                                   jejich záchytu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/4         Obesita.                    21     N        Doporu čenou délku                            Bílina 
                                                          lé č. pobytu lze                              Karlovy V ary 
 E65, E66,                                                individuáln ě upravit.                        Lipová - Lázn ě 
 E68                                                                                                   Luha čovice 
                                                                                                       Mariánské Lázn ě 
                                                                                                       Pod ěbrady 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/5         Hyperlipoproteinemie II -   21     P        P řípady mimo indikaci                        Bílina 
              V. typu.                                    II/1.                                        Karlovy Vary 
 E78                                                                                                   Lipová - Lázn ě 
                                                                                                       Luha čovice 
                                                                                                       Mariánské Lázn ě 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/6         Tyreotoxikóza.              21     P                                T ěžší poškození      Jeseník 
                                                                                  kardiovaskulárního   Lipová - Lázn ě 
 E05                                                                              ústrojí, maligní 
                                                                                  struma. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/7         Stavy po operaci štítné     21     K        Láze ňskou lé čbu lze     T ěžší poškození      Jeseník 
              žlázy pro tyreotoxikózu.                    poskytnout na           kardiovaskulárního   Lipová - Lázn ě 
 E05                                                      doporu čení              ústrojí. 
                                                          endokrinologa nebo 
                                                          internisty do 6 m ěs. 
                                                          po operaci. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IV/8         Stavy po operaci benigního  21     K        Láze ňskou lé čbu lze                          Jeseník 
              adenomu nadledvin a                         poskytnout na 
 D35          hypofýzy, vyvolávajícího                    doporu čení 
              hyperfunk ční syndrom.                       endokrinologa neb o 
                                                          internisty do 6 m ěs. 
                                                          po operaci. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
4)            Délka  eduka čního pobytu  m ůže být  dle doporu čení  čs. diabetologické  spole čnosti zkrácena,  p ředevším u 
              nemocných s diabetem I. typu. 
 
 
   V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí 
 
     U všech onemocn ění je kontraindikací láze ňské lé čby kou ření 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 



  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/1          Stavy po operacích HCD a    21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou     Empyemy, píšt ěle.    Jeseník 
              DCD (netýká se stav ů po                     pé či lze poskytnout                          Karlova S tudánka 
 dle          operacích tonsil,                           na doporu čení                                Luha čovice 
 zákl.        adenoidních vegetací a                      chirurga, odborníka                          Mariánské Lázn ě 
 dg           nosní p řepážky).                            pro ORL nebo TR N do 6 
                                                          m ěsíc ů po operaci. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/2          Hypertrofické nebo          21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou     Hnisavé zán ěty PND     Jeseník 
              atrofické zán ěty HCD,                       pé či lze poskytnout     vyžadující             Karlova  Studánka 
 J31, J32,    ozaena v soustavném                         na doporu čení           chir. lé čbu, nelé čený  Luha čovice 
 J35, J37     odborném lé čení, chronické                  otorinolaryngologa v    rhinosclerom.          Mariánské Lázn ě 
              sinusitidy a                                p řípad ě ozaeny. 
              sinobronchitidy soustavn ě 
              lé čené. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/3          Poškození laryngu a         21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou                          Jeseník 
              hlasivek v d ůsledku                         pé či lze poskytnout                          Karlova S tudánka 
 J37, J38     hlasového p řetížení                         na doporu čení                                Luha čovice 
              (u čitelé, duchovní apod.).                  foniatra v  p řípadech, 
                                                          kdy onemocn ění 
                                                          zp ůsobuje opakovanou 
                                                          nebo dlouhodobou PN. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/4          Alergické rýmy prokázané    21     P                                Hnisavé zán ěty PND   Jeseník 
              alergolog. vyšet řením v                                             vyžadující chir.     Karlova Studánka 
 J30          soustavném lé čení.                                                  lé čbu.               Luha čovice 
                                                                                                       Mariánské Lázn ě 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/5          Stavy po opakoaném nebo     21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou                          Jeseník 
              komplikovaném zán ětu plic.                  pé či lze poskytnout                          Karlova S tudánka 
 J12, J13,                                                na doporu čení                                Luha čovice 
 J14, J15,                                                internisty nebo                              Mariánské Lázn ě 
 J16, J17,                                                odborníka pro TRN 
 J18                                                      p ředevším v 
                                                          návaznosti na 
                                                          hospitalisaci. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/6          Chronická bronchitis v      21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou                          Jeseník 
              soustavném lé čení v četn ě                    pé či lze poskytnout                          Karlova S tudánka 
 J40, J41,    chronické mukopurulentní                    na doporu čení                                Luha čovice 
 J42, J47     bronchitis a                                internisty nebo                              Mariánské Lázn ě 



              bronchiektazií. Onemocn ění                  odborníka pro TRN, 
              recidivujícími zán ěty                       pokud hodnota VC plic 
              dolních cest dýchacích a                    nebo FEV 1 sec byla 
              chron. zán ětem dýchacího                    opakovan ě nižší než 
              ústrojí z rizika                            60 % náležité hodnoty 
              fibrogenního prachu s                       a u bronchiektazií. 
              poruchou plicní funkce                      Pacient ům v riziku 
                                                          fibrogenního prachu 
                                                          lze poskytnout 
                                                          komplexní láze ňskou 
                                                          pé či dle § 33 odst. 7 
                                                          zákona u vysoké 
                                                          míry rizika po 
                                                          expozici 5 let, u 
                                                          st řední míry rizika 
                                                          po expozici 10 let, u 
                                                          malé míry rizika 
                                                          event. p řísp ěvková 
                                                          pé če. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/7          Obstruktivní chronická      21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou                          Jeseník 
              bronchitis.                                 pé či lze poskytnout                          Karlova S tudánka 
 J43, J44                                                 na doporu čení                                Luha čovice 
                                                          internisty nebo                              Mariánské Lázn ě 
                                                          odborníka pro TRN, 
                                                          pokud hodnota FEV 1 
                                                          sec byla opakovan ě 
                                                          nižší než 60 % 
                                                          náležité hodnoty. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/8          Astma bronchiale všech      21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou                          Jeseník 
              stádií i profesionální                      lé čbu lze poskytnout                         Karlova S tudánka 
 J45          etiologie.                                  na doporu čení                                Luha čovice 
                                                          alergologa nebo                              Mariánské Lázn ě 
                                                          odborníka pro TRN p ři 
                                                          frekvenci záchvat ů 
                                                          pr ům. alespo ň 1x 
                                                          m ěsí čně s poklesem 
                                                          hodnoty FEV1 sec 
                                                          spontánn ě nebo po 
                                                          bronchokonstrik čním 
                                                          testu pod 60 % 
                                                          náležité hodnoty 
                                                          (spirometrické 
                                                          hodnoty nutno 
                                                          posuzovat ve vztahu 
                                                          ke klinickému stavu). 



--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/9          Intersticiální plicní       28 3)  K        Komplexní láze ňskou     U silikotuberkulózy   Jeseník 
              fibrózy jakékoliv etiologie                 pé či lze poskytnout     jen u osob vy řazených Karlova Studánka 
 dle          v dlouhodobé pé či v četn ě                    na doporu čení           z dispenzárních       Luha čovice 
 zákl.        pneumokonióz všech stádií.                  odborníka pro TRN.      skupin aktivní TBC.   Mariánské Lázn ě 
 dg. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 V/10         Následky poškození resp.    28 3)  K        Komplexní láze ňská                           Jeseník 
              toxické ú činky plyn ů, dým ů,                 lé čba se poskytuje                           Karlova S tudánka 
 dle          leptavých par a dráždivých                  dle § 33 odst. 7                             Luha čovice 
 zákl.        prach ů na HCD a DCD.                        zákona.                                      Mariánské Lázn ě 
 dg. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
----------------------- 
1)         Je-li láze ňská  lé čba poskytnuta jako  komplexní, m ůže vedoucí  léka ř láze ňské lé čebny  dle zdravotního stavu 
           nemocného prodloužit délku  lé čebného pobytu až o 14  dn ů. Další prodloužení je možné  se souhlasem revizníh o 
           léka ře p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
5)         Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, je základní délka lé čebného pobytu 28 dn ů. 
3)         Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže být ze zdravotních d ůvod ů prodloužena až o 7 dn ů. 
 
 
   VI - nemoci nervové 
Kontraindikace pro celou indika ční skupinu: kou ření 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/1         Chabé obrny mimo poúrazové  21 6)  P,  K     Komplexní 1.1. lze                           Dubí 
              v četn ě poinfek čních                         poskytnout na                                Janské Lázn ě 
 G51, G52,                                                doporu čení 
 G54, G55,    polyradikuloneuritid,                       neurologa nebo                               Velké Losiny 
 G56, G58,    postpoliomyelitický                         rehabilita čního                              Vráž 
 G59, G61,    syndrom.                                    léka ře po odezn ění                           Klimkovice 
 G63, G64,                                                akutního stádia. 
 G94, G95,                                                Opakování KLL, 
 G96                                                      jedenkrát ro čně 
                                                          je možné v p řípadech, 
                                                          kdy je ústavní 
                                                          rehabilita ční pobyt 
                                                          nezbytný vzhledem 
                                                          ke zhoršení klinic- 
                                                          kého stavu nebo 
                                                          pro zpomalení 



                                                          progrese onemocn ění. 
                                                          U nemocných s obrnou 
                                                          lícního nervu lze 
                                                          lé čbu poskytnout jako 
                                                          K 1x v p řípad ě 
                                                          nedosta čující nebo 
                                                          špatn ě dostupné 
                                                          ambulantní lé č. 
                                                          rehabilitace. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/2         Polyneuropatie s            21 6)  P,  K     Komplexní láze ňskou                          Bílina 
              paretickými projevy.                        lé čbu lze poskytnout                         Dubí 
 G59, G60,                                                na doporu čení                                Jáchymov 
 G61, G62,                                                neurologa nebo                               Janské Lázn ě 
 G63, G64                                                 rehabilita čního                              Mšené 
                                                          léka ře u chabých obrn                        Klimkovice 
                                                          s t ěžším postižením                          Teplice 
                                                          než odpovídá 3.                              Velké Losiny 
                                                          stupni svalového                             Vráž 
                                                          testu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/3         Ko řenové syndromy           21     P, K     Komplexní láze ňskou                          B ělohrad 
              vertebrogenního p ůvodu.                     lé čbu lze poskytnout                         Bílina 
 G54, G55                                                 na doporu čení                                Dubí 
                                                          neurologa nebo                               Hodonín 
                                                          rehabilita čního                              Jáchymov 
                                                          léka ře v p římé                               Janské Lázn ě 
                                                          návaznosti na lé čbu                          Karviná 
                                                          na l ůžkovém                                  Kundratice 
                                                          neurologickém odd.,                          Libverda 
                                                          nebo u p řípad ů                               Mariánské Lázn ě 
                                                          nejevících známky                            Mšené 
                                                          zlepšení po 6 týdnech                        Teplice 
                                                          ambulantní lé čby, u                          T řeboň 
                                                          nichž byla vylou čena                         Velichovky 
                                                          indikace k neurochir.                        Vráž 
                                                          zákroku. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/4         Zán ětlivé nemoci            21 6)  P, K     Komplexní l áze ňskou                          Janské Lázn ě 
              centrálního nervstva (stavy                 lé čbu lze poskytnout                         Karviná 
 G04, G05,    po meningoencefalitidách a                  na doporu čení                                Velké Losiny 
 G09          myelitidách) pokud jsou                     neurologa nebo                               Vráž 
              p řítomny spasticko-                         rehabilit ačního 
              paretické známky.                           léka ře v návaznosti 
                                                          na odezn ění akutního 
                                                          stádia, opakovaná 
                                                          komplexní láze ňská 



                                                          lé čba je možná pokud 
                                                          je další ústavní 
                                                          rehabilitace nezbytná 
                                                          a povede k zlepšení 
                                                          zdrav. stavu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/5         Hemiparézy a paraparézy     21 6)  P,  K     Komplexní láz. lé čbu    Opakování náhlé cévní  Dubí 
              cévního p ůvodu bez                          lze poskytnout na        mozkové p říhody více   Janské Lázn ě 
 dle          výrazn ějších psychických                    doporu čení neurologa    než dvakrát,           Karviná 
 zákl.        zm ěn a se známkami                          nebo rehab ilit.         recidiva hemiparéz od  Mšené 
 dg.          obnovující se funkce.                       léka ře, a to co         1 roku od první ataky  Velké Los iny 
                                                          nejd říve po odezn ění    onemocn ění, nebezpe čí  Vráž 
                                                          akutního stádia,        embolizace, t ěžké 
                                                          opakovanou komplexní    fatické poruchy 
                                                          láze ňskou lé čbu lze     zejména percep ční, 
                                                          poskytnout do 24 m ěs.   kou ření, známky 
                                                          po vzniku onemocn ění    kardiální 
                                                          pacient ům se závažným   insuficience. 
                                                          postižením, u nichž 
                                                          lze od ústavní 
                                                          rehabilitace o čekávat 
                                                          další výrazné 
                                                          zlepšení funkce. 
                                                          U každého nemocného 
                                                          je p řed posláním 
                                                          návrhu nutná 
                                                          konsultace 
                                                          internisty, který se 
                                                          vyjád ří o možnosti 
                                                          zatížení lé čebnou 
                                                          t ělesnou výchovou z 
                                                          hlediska 
                                                          kardiovaskulárního 
                                                          aparátu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/6         Stavy po poran ěních a       21 6)  P, K     Komplexní láze ňskou                          B ělohrad 7) 
              operacích centrálního a                     lé čbu lze poskytnout                         Dubí 
 dle          periferního nervstva s                      na doporu čení                                Janské Lázn ě 
 zákl.        poruchami hybnosti, se                      neurologa,                                   Jáchymov 7) 
 dg.          známkami obnovující se                      neurochirurga,                               Karviná 
              funkce.                                     ortopeda nebo                                Velké Losiny 
                                                          rehabilita čního                              Vráž 
                                                          léka ře v návaznosti                          Klimkovice 
                                                          na ukon čení 
                                                          hospitalizace. 
                                                          Opakování komplexní 
                                                          láze ňské pé če je 



                                                          možné v p řípad ě, že 
                                                          další ústavní 
                                                          rehabilitace je nutná 
                                                          a lze od ní o čekávat 
                                                          další zlepšení 
                                                          funkce. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/7         Roztroušená skleróza a jiná  21 1)   P, K   Komplexní láze ňskou     Výrazná ataxie,      Bílina 
              demyelinisa ční onemocn ění                   pé či lze poskytnout     pokro čilé plegické   Dubí 
 G35, G36,    mimo ataku.                                 na doporu čení           stavy, ataky         Vráž 
 G37                                                      neurologa po první      opakující se do 1    Klimkovice 
                                                          atace onemocn ění a      roku 
                                                          zpravidla po 2 letech 
                                                          od ukon čení poslední 
                                                          láz. lé čby. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/8         Nervosvalová onemocn ění     21 6)  P, K     Láze ňskou lé čbu lze     Myastenická           Janské Lázn ě 
              primární, sekundární a                      poskytnout na           onemocn ění a          Velké Losiny 
 G11, G12,    degenerativní.                              doporu čení neurologa,   paroxysmální svalové  Vráž 
 G13, G24.9,                                              v návrhu nutno uvést    obrny. Projevy        Klimkovice 
 G60, G70.9,                                              výsledek                kardiální 
 G71, G72;                                                kardiologického         insuficience. Stavy 
 G73                                                      vyšet ření. Ve form ě     provázené poruchami 
                                                          komplexní láze ňské      dýchání a 
                                                          lé čby lze lé čení        nedostate čnou plicní 
                                                          poskytnout zpravidla    ventilací. 
                                                          1x za 2 roky, v 
                                                          p řípad ě operací a 
                                                          úraz ů provázených 
                                                          delší imobilitou i 
                                                          čast ěji. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/9         Syringomyelie s paretickými  21    P,  K     Láze ňskou lé čbu lze     Poruchy dýchací a    Dubí 
              projevy.                                    poskytnout na           polykací             Vráž 
 G95                                                      doporu čení neurologa.                        Klimkovice 
                                                          Ve form ě komplexní 
                                                          láze ňské lé čby lze 
                                                          lé čení poskytnout 
                                                          zpravidla 1x za 2 
                                                          roky. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/10        D ětská mozková obrna p ři    21 1)  P, K     Komplexní láz. lé čbu                         Dubí 
              možnosti samostatné ch ůze a                 lze poskytnout na                            Janské Lázn ě 
 G80, G81,    bez výrazných psychických                   doporu čení neurologa                         Vráž 
 G82, G83     zm ěn, za p ředpokladu                        nebo rehabilita čního                         Klimkovice 
              udržení pracovní schopnosti                 léka ře nemocným do 21 
              nebo sob ěsta čnosti.                         let. Pokud je ústavn í 



                                                          rehabilitace nezbytná 
                                                          lze komplexní láz. 
                                                          lé čbu poskytnout i 
                                                          nemocným starším 21 
                                                          let, nikoliv čast ěji 
                                                          než 1x za 2 roky. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VI/11        Parkinsonova choroba.       21     P,  K     Komplexní láze ňskou     Netýká se            Dubí 
                                                          lé čbu lze poskytnout    parkinsonského       Libverda 
 620, G21                                                 1x na doporu čení        syndromu p ři         Klimkovice 
                                                          neurologa.              ateroskleróze.       Mariánské Lázn ě 
                                                                                                       Vráž 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
1)         Je-li láze ňská  lé čba poskytnuta jako  komplexní, m ůže vedoucí  léka ř láze ňské lé čebny  dle zdravotního stavu 
           nemocného prodloužit délku  lé čebného pobytu až o 14  dn ů. Další prodloužení je možné  se souhlasem revizníh o 
           léka ře p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
6)         Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže  vedoucí léka ř láze ňské lé čebny dle zdravotního stavu 
           nemocného  prodloužit délku  lé čebného  pobytu  až na  49 dn ů.  Další prodloužení   je možné  se souhlasem 
           revizního léka ře p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
7)         Pouze pro stavy po poran ěních a operacích periferního nervstva. 
 
 
   VII - Nemoci pohybového ústrojí 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/1        Revmatoidní artritis st.    21 3)5)  P, K   Komplexní láze ňskou     Vysoká nebo            Bechyn ě 
              I.-IV. (v četn ě juvenilní                    lé čbu lze poskytnout    nar ůstající aktivita,  B ělohrad 
 M05, M06,    artritidy).                                 na doporu čení           neschopnost            Bohdane č 
 M08, M09                                                 revmatologa od II.      samostatného pohybu.    Darkov 
                                                          stádia choroby s                               Jáchymov 
                                                          funk čním postižením                            Kundratic e 
                                                          t řídy "b".                                     Ostrož ská N. Ves 
                                                                                                         Slatinice 
                                                                                                         Teplice 
                                                                                                         Touše ň 
                                                                                                         T řeboň 
                                                                                                         Velichovky 
                                                                                                         Hodonín 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/2        Ankylozující spondylitis    21 3)5)  P, K   Komplexní láze ňskou     Vysoká nebo            Bechyn ě 
              (Becht ěrevova choroba).                     lé čbu lze poskytnout    nar ůstající aktivita,  B ělohrad 



 M45                                                      na doporu čení           t ěžší viscerální       Bohdane č 
                                                          revmatologa od II.      postižení.             Darkov 
                                                          stádia choroby s                               Hodonín 
                                                          funk čním postižením                            Jáchymov 
                                                          t řídy "b" soustavn ě                            Kundratice 
                                                          lé čené na                                      Mšené 
                                                          revmatologickém nebo                           Ostrožská N. Ves 
                                                          rehabilita čním                                 Slatinice 
                                                          odd ělení.                                      Teplice 
                                                                                                         Touše ň 
                                                                                                         T řeboň 
                                                                                                         Velichovky 
                                                                                                         Kostelec 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/3        Ostatní séronegativní        21 3)5)  P, K  Komplexní láze ňskou     Vysoká nebo            B ělohrad 
              spondartritidy (psoriatická                 lé čbu lze poskytnout    nar ůstající aktivita,  Bohdane č 
 M02, M03,    artritis, Reiter ův                          na doporu čení           t ěžší viscerální       Darkov 
 M06, M07     syndrom, enteropatické                      revmatologa:            postižení, artritidy    Hodonín 
              artritidy) a reaktivní                      a) p ři postižení        specifického p ůvodu.   Jáchymov 
              (parainfek ční) a druhotné                   páte ře II. a vyššího                           Kundratic e 
              artritidy.                                  stádia dle                                     Lipová - Lázn ě 8) 
                                                          klasifikace pro                                Mšené 
                                                          ankylozující                                   Teplice 
                                                          spondylitidu                                   T řeboň 
                                                          b) p ři chronické                               Slatinice  
                                                          artritid ě periferních                          Velichovky 
                                                          kloub ů od II. stádia                           Bechyn ě 
                                                          dle klasifikace pro                            Kostelec 
                                                          revmatoidní 
                                                          artritidu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/4        Difuzní onemocn ění pojiva s  21 3)  K       Komplexní láze ňskou     Vysoká nebo            Jáchymov 
              kloubními projevy                           lé čbu lze poskytnout    nar ůstající aktivita,  Lipová - Lázn ě 8) 
 M32, M33,    (systémový lupus                            v klinické remisi na    závažné viscerální     Teplice 
 M34, M35     erythematosus,                              doporu čení              postižení v četn ě       Klimkovice 
              sklerodermie, polymyositis                  revmatologa.            postižení CNS. 
              a dermatomyositis, Sjogren ův 
              syndrom a ostatní p řekryvné 
              syndromy). 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/5        Artropatie provázející      21     P,  K     Lé čbu lze poskytnout    Čerstvý                B ělohrad 9) 
              krevní, endokrinní,                         na doporu čení           hemartros, artritidy   Darkov 9) 
 M12, M14,    neurologická a plicní                       revmatologa ve          specifického p ůvodu,   Jáchymov 
 M36          onemocn ění (hemofilická                     spolupráci s            maligní proces.        Kundratice 9) 
              artropatie, diabetická                      odborníkem p řísl.                              Teplice 
              artropatie, akromegalie,                    oboru. Komplexní                               T řeboň 9) 
              hypertyreóza, hypotyreóza,                  láze ňskou lé čbu lze                            Velichovky 9) 



              hypertrofická pulmonální                    poskytnout pouze u                             Klimkovice 
              osteoartropatie, artrózy ze                 hemofilické 
              snížené vnímavosti pro                      artropatie na 
              bolest apod.).                              doporu čení 
                                                          hematologické 
                                                          poradny. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/6        Metabolická onemocn ění s    21     P, K     Lé čbu lze poskytnout    Bechyn ě 
              postižením kloub ů (dnavá                    výjime čně jako          B ělohrad 
 M10, M11,    artritis, artikulární                       komplexní na            Bohdane č 
 M14          chondrokalcinóza,                           doporu čení              Darkov 
              ochronotická artropatie                     revmatologa p ři         Jáchymov 
              aj.).                                       polyartikulárních       Karlovy Vary 
                                                          artrotických zm ěnách    Kundratice 
                                                          s dekompenzací.         Mariánské Lázn ě 
                                                                                  Mšené 
                                                                                  Teplice 
                                                                                  Touše ň 
                                                                                  T řeboň 
                                                                                  Velichovky 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 
 VII/7        Osteoporóza primární a      21     P,  K     Lé čbu lze poskytnout    Akutní zhoršení,     Bechyn ě 
              sekundární (p ředevším z                     na doporu čení           stavy po čerstvých   B ělohrad 
 M80, M81,    inaktivity) zejména se                      internisty nebo         kompresivních        Jáchymov 
 M82          svalovými paravertebrálními                 revmatologa.            frakturách obrat ů a  Teplice 
              spasmy.                                     Komplexní láze ňskou     ostatních kostí.     T řeboň 
                                                          lé čbu lze poskytnout                         Velichovk y 
                                                          pouze podle § 33                             Slatinice 
                                                          odst. 7 zákona u 
                                                          kostních zm ěn, které 
                                                          jsou následkem práce 
                                                          ve stla čeném vzduchu. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/8        Bolestivé syndromy šlach,   21     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Bechyn ě 
              úpon ů, burz, podkožní                       lé čbu lze poskytnout                         B ělohrad 
 dle          tkán ě, tuku a kosterních                    podle § 33 o dst. 7                           Bludov 
 zákl.        sval ů, v četn ě postižení                     zákona.                                      Bohdane č 
 dg.          zp ůsobených prací s                                                                      Darkov 
              vibrujícími nástroji, a                                                                  Dubí 
              nadm ěrným jednostranným                                                                  Františkovy L. 
              p řetížením, mimokloubní                                                                  Hodonín 
              revmatismus celkový a                                                                    Jáchymov 
              lokalisovaný.                                                                            Kundratice 
                                                                                                       Libverda 
                                                                                                       Luha čovice 
                                                                                                       Mšené 



                                                                                                       Ostrožská N. Ves 
                                                                                                       Slatinice 
                                                                                                       Teplice 
                                                                                                       Touše ň 
                                                                                                       T řeboň 
                                                                                                       Velichovky 
                                                                                                       Vráž 
                                                                                                       Klimkovice 
                                                                                                       Kostelec 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/9        Koxartróza v soustavném     21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou     Neschopnost          Bechyn ě 
              lé čení                                      lé čbu lze poskytnout    samostatného         B ělohrad 
 M16                                                      na doporu čení           pohybu,              Bohdane č 
                                                          revmatologa, ortopéda   nestabilizovaná      Darkov 
                                                          nebo rehabilita čního    osteonekróza.        Františkovy Lázn ě 
                                                          léka ře od III. stádia                        Hodonín 
                                                          choroby s funk čním                           Jáchymov 
                                                          postižením t řídy "b",                        Kundratice 
                                                          zcela výjime čně od                           Libverda 
                                                          II. stádia v                                 Mšené 
                                                          p řípadech rychlé                             Ostrožsk á N. Ves 
                                                          progrese a častých                           Slatinice 
                                                          bolestivých                                  Teplice 
                                                          dekompenzací. U                              Touše ň 
                                                          obézních je opakování                        T řeboň 
                                                          lé čby možné po                               Velichovk y 
                                                          prokázaném snížení                           Kostelec 
                                                          hmotnosti. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/10       Gonartróza v soustavném     21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou     T ěžké destruktivní   Bechyn ě 
              lé čení.                                     lé čbu lze poskytnout    zm ěny.               B ělohrad 
 M17, M22,                                                na doporu čení                                Bohdane č 
 M23                                                      revmatologa, ortopéda                        Darkov 
                                                          nebo rehabilita čního                         Františkovy L. 
                                                          léka ře od III. stádia                        Hodonín 
                                                          choroby, zcela                               Jáchymov 
                                                          výjime čně od II.                             Kundratice 
                                                          stádia v p řípadech                           Libverda 
                                                          rychlé progrese nebo                         Mšené 
                                                          opakované zán ětlivé                          Ostrožská N. Ves 
                                                          iritace. U obézních                          Slatinice 
                                                          je opakování láze ňské                        Teplice 
                                                          lé čby možné po                               Touše ň 
                                                          prokázaném snížení                           T řeboň 
                                                          hmotnosti.                                   Velichovky 
                                                                                                       Kostelec 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 



 VII/11       Artrózy v ostatních         21     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Bechyn ě 
              lokalizacích (v četn ě                        lé čbu lze poskytnout                         B ělohrad 
 M15, M18,    Heberdenovy polyartrózy s                   výjime čně na                                 Bohdane č 
 M19          postižením ru čních a                        doporu čení                                   Darkov 
              nožních kloub ů).                            revmatologa, ortopéda                         Františkovy L. 
                                                          nebo rehabilita čního                         Hodonín 
                                                          léka ře p ři                                   Jáchymov 
                                                          rhizartróze,                                 Kundratice 
                                                          Heberdenových                                Libverda 
                                                          nodozitách, omartróze                        Mšené 
                                                          nebo u generalizované                        Ostrožská N. Ves 
                                                          polyartrózy v                                Slatinice 
                                                          p řípadech, kdy                               Teplice 
                                                          onemocn ění zp ůsobuje                         Touše ň 
                                                          opakovanou nebo                              T řeboň 
                                                          dlouhodobou pracovní                         Velichovky 
                                                          neschopnost.                                 Kostelec 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/12       Vertebrogenní syndrom       21     P,  K     Komplexní láze ňskou     Kompresivní          B ěloves 
              algický funk čního nebo                      lé čbu lze poskytnout    radikulární syndrom. Bílina 
 M42, M43,    degenerativního p ůvodu,                     výjime čně, na                                Bludov 
 M47, M48,    soustavn ě lé čený.                           doporu čení                                   Bechyn ě 
 M49, M50,                                                rehabilita čního                              B ělohrad 
 M51, M53,                                                léka ře, pouze u                              Bohdane č 
 M54                                                      funk ční etiologie                            Darkov 
                                                          obtíží, jde-li o                             Dubí 
                                                          edukaci lé čebných a                          Františkovy L. 
                                                          režimových opat ření s                        Hodonín 
                                                          cílem zabránit                               Jáchymov 
                                                          snížení pracovní                             Konstantinovy L. 
                                                          schopnosti                                   Kundratice 
                                                          (sob ěsta čnosti).                             Karviná 
                                                          Opakování komplexní                          Klimkovice 
                                                          láze ňské pé če se                             Karlovy Vary 
                                                          nep ředpokládá.                               Kostelec 
                                                                                                       Libverda 
                                                                                                       Luha čovice 
                                                                                                       Mariánské Lázn ě 
                                                                                                       Mšené 
                                                                                                       Ostrožská N. Ves 
                                                                                                       Pod ěbrady 
                                                                                                       Slatinice 
                                                                                                       Teplice 
                                                                                                       Teplice n. B. 
                                                                                                       Touše ň 
                                                                                                       T řeboň 
                                                                                                       Velichovky 



                                                                                                       Vráž 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/13       Skoliózy idiopatické a jiné  21 1)5)  P, K  Lé čbu lze poskytnout                         B ělohrad 
              s tíží zak řivení do 60 ' dle                jako komplexní na                            Janské Lázn ě 
 M41          Cobba, soustavn ě lé čené.                    doporu čení ortopeda                          Karviná 
                                                          nebo rehabilita čního                         Klimkovice 
                                                          léka ře nemocným do 25                        Mariánské L ázn ě 
                                                          let s tíží zak řivení                         Vráž 
                                                          od 20 ' dle Cobba. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/14       Stavy po úrazech pohybového  21 1)5)  P, K  Komplexní láze ňskou     Nezhojené rány.      B ělohrad 
              ústrojí a po ortopedických                  lé čbu lze poskytnout    P řijetí nemocného    Bludov 
 dle          operacích v četn ě stav ů po                   na doporu čení           odkázaného na pomoc  Bohdane č 
 zákl.        operacích meziobratlových                   ortopeda,               druhé osoby p ři      Darkov 
 dg.          plotének a stenóz kanálu                    neurochirurga,          sebeobsluze je nutné  Dubí 
              páte řního.                                  neurologa ne bo          p ředem projednat s   Hodonín 
                                                          rehabilita čního         vedoucím léka řem     Jáchymov 
                                                          léka ře do 1 roku po     láze ňské lé čebny.    Bechyn ě 
                                                          závažných úrazech a                          Janské Lázn ě 
                                                          operacích s významným                        Karviná 
                                                          omezením hybnosti                            Libverda 
                                                          nebo narušením                               Mariánské Lázn ě 
                                                          pohybového                                   Mšené 
                                                          stereotypu.                                  Teplice 
                                                                                                       Touše ň 
                                                                                                       T řeboň 
                                                                                                       Velichovky 
                                                                                                       Vráž 
                                                                                                       Slatinice 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/15       Stavy po ortopedických      21 1)5)  P, K   Komplexní láze ňskou     Nezhojené rány.        B ělohrad 
              operacích s použitím                        lé čbu lze poskytnout    P řijetí nemocného      Bechyn ě 
 dle          náhrady kloubní.                            na doporu čení           odkázaného na pomoc    Bohdane č 
 zákl.                                                    ortopeda, revmatologa   druhé osoby p ři        Jáchymov 
 dg.                                                      nebo rehabilita čního    sebeobsluze je nutné   Klimkovice 
                                                          léka ře do 1 roku po     p ředem projednat s     Janské Lázn ě 
                                                          operaci.                vedoucím léka řem       Slatinice 
                                                                                  láze ňské lé čebny.      Karviná 
                                                                                                         Teplice 
                                                                                                         T řeboň 
                                                                                                         Velichovky 
                                                                                                         Vráž 
                                                                                                         Mariánské Lázn ě 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VII/16       P ředopera ční p říprava p řed  21 10) P, K     Komplexní láze ňskou                          B ělohrad 
              plánovanou náhradou                         lé čbu lze poskytnout                         Bechyn ě 
 dle          kloubní.                                    na doporu čení                                Bohdane č 



 zákl.                                                    specialisty-ortopéda,                        Jáchymov 
 dg.                                                      je-li nezbytn ě nutná                         Klimkovice 
                                                          v rámci p řípravy k                           Janské Lázn ě 
                                                          opera čnímu výkonu.                           Slatinice 
                                                                                                       Karviná 
                                                                                                       Teplice 
                                                                                                       T řeboň 
                                                                                                       Velichovky 
                                                                                                       Vráž 
                                                                                                       Mariánské Lázn ě 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
1)      Je-li láze ňská  lé čba poskytnuta jako  komplexní, m ůže vedoucí  léka ř láze ňské lé čebny  dle zdravotního stavu 
        nemocného prodloužit délku  lé čebného pobytu až o 14  dn ů. Další prodloužení je možné  se souhlasem revizníh o 
        léka ře p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
3)      Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže být ze zdravotních d ůvod ů prodloužena až o 7 dn ů. 
5)      Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, je základní délka lé čebného pobytu 28 dn ů. 
8)      Pouze pro psoriatickou artritis a skleroder mii s kožními projevy. 
9)      Mimo hemofilickou artropatii. 
10)     Délku lé čebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na temr ín operace. 
 
   VIII - nemoci ústrojí mo čového 
 
Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická gl omerulonefritis se známkami aktivity,  stavy spojen é s m ěstnáním 
moči pro p řekážku v mo čových cestách. 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VIII/1       Netuberkulózní chronické    21 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou                          Mariánské Lázn ě 
              zán ěty cest mo čových,                       lé čbu lze poskytnout 
 dle          chronická pyelonefritida.                   na doporu čení urologa 
 zákl.                                                    nebo internisty u 
 dg.                                                      chronické 
                                                          pyelonefritidy v 
                                                          solitární ledvin ě, 
                                                          p ři cystickém 
                                                          onemocn ění ledvin 
                                                          nebo pokud hladina 
                                                          kreatininu v séru 
                                                          trvale p řesahuje 
                                                          150 umol/l. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VIII/2       Nefrolitiáza bez            21     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Mariánské Lázn ě 



              prokazatelného m ěstnání                     lé čbu lze poskytnout 
 N20, N21,    v mo čových cestách,                         na doporu čení urologa 
 N22          nefrokalcinóza.                             nebo internisty p ři 
                                                          nefrolitiáze v 
                                                          solitární ledvin ě 
                                                          nebo p ři oboustranné 
                                                          nefrolitiáze, pokud 
                                                          tyto stavy nejsou 
                                                          indikované k opera ční 
                                                          lé čbě, dále u 
                                                          cystinové 
                                                          nefrolitiázy a bilat. 
                                                          nefrokalciózy. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VIII/3       Stavy po operacích ledvin   21     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Mariánské Lázn ě 
              a mo čových cest v četn ě                      lé čbu lze poskytnout 
 dle          operací endovesikálních,                    na doporu čení urologa 
 zákl.        stav ů po prostatektomii a                   do 6 m ěs  (alt. 12 m ěs ) 
 dg.          nefrolitotrypsii                            od výkonu jako 
              (nefrolitolapaxii).                         dolé čení po ESWL a po 
                                                          operacích s výjimkou 
                                                          stav ů po 
                                                          prostatektomii. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VIII/4       Prostatitida,               21     P                                                     Mariánské Lázn ě 
              prostatovesikulitida, 
 N34, N40,    chronická uretritida. 
 N41, N42 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 VIII/5       Stav po transplantaci       21     K        Komplexní láze ňskou                          Mariánské Lázn ě 
              ledviny p ři stabilizované                   lé čbu lze poskytnout 
 dle          funkci št ěpu                                na doporu čení 
 zákl.                                                    nefrologa 
 dg. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
3)      Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže být ze zdravotních d ůvod ů prodloužena až o 7 dn ů. 
 
   IX - Duševní poruchy 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IX/1         Psychózy v stádiu remise.   21 5)  P,  K     Komplexní láze ňskou     Veškeré demence a    Dubí 



                                                          lé čbu lze poskytnout    poruchy v ědomí.      Jeseník 
 F20, F21,                                                na doporu čení           Neschopnost dodržovat 
 F25, F30,                                                psychiatra v p římé      lé čebný řád. 
 F31, F32,                                                návaznosti na lé čbu 
 F33, F34                                                 na l ůžkovém 
                                                          psychiatrickém odd. 
                                                          nebo v p řípad ě 
                                                          ohrožení pracovní 
                                                          schopnosti p ři trvalé 
                                                          ambulantní lé čbě. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 IX/2         Neurotické poruchy a jiné   21 5)  P,  K     Komplexní láze ňskou     Veškeré demence a      Dubí 
              nepsychotické poruchy                       lé čbu lze poskytnout    poruchy v ědomí.        Jeseník 
 F40, F41,    v četn ě poruch                               na doporu čení           Neschopnost dodržovat  Libverda 
 F42, F43,    psychosomatických.                          psychiatra v p římé      lé čebný řád. 
 F45, F48,                                                návaznosti na lé čbu 
 F51, F54,                                                na l ůžkovém 
 F06.6,                                                   psychiatrickém odd. 
 F06.7                                                    nebo v p řípad ě 
 F07.1                                                    ohrožení pracovní 
 F07.2                                                    schopnosti p ři trvalé 
                                                          ambulantní lé čbě. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
5)      Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, je základní délka lé čebného pobytu 28 dn ů. 
 
 
   X - Nemoci kožní 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/1          Atopický ekzém.             28 3)  P,  K     Komplexní láze ňskou                          Jeseník 
                                                          pé či lze poskytnout                          Lipová-Lá zně 
 L20                                                      na doporu čení                                Kostelec 
                                                          dermatologa do 25 let 
                                                          v ěku a dále, pokud 
                                                          láze ňská lé čba 
                                                          bezprost ředně 
                                                          navazuje na 
                                                          hospitalizaci, nebo 
                                                          je její alternativou. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/2          Psoriasis vulgaris.         28     P                                                     Lipová-Lázn ě 



                                                                                                       Kostelec 
 L40                                                                                                   Ostrožská N. Ves 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/3          Psoriasis generalisata et   28 1)  P,  K     Komplexní láze ňskou                          Lipová-Lázn ě 
              arthropatica.                               pé či lze poskytnout                          Kostelec 
 L40                                                      na doporu čení                                Ostrožská N. Ves  
                                                          dermatologa v 
                                                          p řípad ě, že láze ňská 
                                                          lé čba je 
                                                          alternativou 
                                                          hospitalizace, 
                                                          bezprost ředně 
                                                          navazuje na 
                                                          hospitalizaci nebo 
                                                          ambulantní lé čbu pro 
                                                          akutní exacerbaci. U 
                                                          artropatické psoriázy 
                                                          i na doporu čení 
                                                          revmatologa. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/4          Acne conglobata et          28     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Lipová-Lázn ě 
              indurata.                                   pé či lze poskytnout                          Kostelec 
 L70                                                      na doporu čení 
                                                          dermatologa nemocným 
                                                          do 25 let 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/5          Chronické dermatózy.        28     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Lipová-Lázn ě 
                                                          pé či lze poskytnout                          Kostelec 
 dle                                                      výjime čně, na 
 zákl.                                                    doporu čení 
 dg.                                                      dermatologa, v 
                                                          p řípad ě, že láz. 
                                                          lé čba je pokra čováním 
                                                          nebo alternativou 
                                                          hospitalizace. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/6          Toxické kontaktní           28 1)  P,  K     Komplexní láze ňská                           Lipová-Lázn ě 
              dermatitidy a ekzém                         pé če se poskytuje                            Kostelec 
 dle          profesionálního p ůvodu                      podle § 33 odst. 7 
 zákl.        v soustavném odborném                       zákona. 
 dg.          lé čení. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 X/7          Stavy po popáleninách a po  28 1)  K        Lé čbu lze poskytnout                         Bechyn ě 
              rekonstruk čních výkonech,                   na doporu čení                                B ělohrad 
 dle          kde hrozí zna čné smrš ťování                 chirurga, plastického                        Janské Lázn ě 
 zákl.        jizev, do 6 m ěsíc ů od                       chirurga nebo                                Karviná 
 dg.          zhojení.                                    rehabilita čního                              Lipová-Lázn ě 



                                                          léka ře. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
1)      Je-li láze ňská  lé čba poskytnuta jako  komplexní, m ůže vedoucí  léka ř láze ňské lé čebny  dle zdravotního stavu 
        nemocného prodloužit délku  lé čebného pobytu až o 14  dn ů. Další prodloužení je možné  se souhlasem revizníh o 
        léka ře p říslušné zdravotní pojiš ťovny. 
3)      Je-li láze ňská lé čba poskytnuta jako komplexní, m ůže být ze zdravotních d ůvod ů prodloužena až o 7 dn ů. 
 
   XI - Nemoci ženské 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 č. indikace  INDIKACE                  délka    typ láz. Komentá ř                Kontraindikace       Láze ňské místo 
 dg.                                    lé čeb.   pé če 
                                        pobytu 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
  1                 2                     3       4              5                     6                     7 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 XI/1         Sterilita a infertilita     28     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Františkovy L. 
              (primární a sekundární                      pé či lze poskytnout                          Klimkovic e 
 N96, N97     sterilita na podklad ě                       u žen do 40 let v ěku                         Mariánské Lázn ě 
              zán ětlivém i funk čním,                      celkem 2 x. 
              Abortus habitualis). 
                                                          U sterility je nutné 
                                                          i vyšet ření partnera 
                                                          a jde-li o ženu 
                                                          starší 35 let 
                                                          genetické vyšet ření 
                                                          obou partner ů. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 XI/2         Poruchy ovariální funkce a  28     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Františkovy L. 
              vývoje d ělohy (hypoplasia                   pé či lze poskytnout                          Klimkovic e 
 E28,         uteri, oligohypomenorhoe,                   celkem 2 x.                                  Mariánské Lázn ě 
 N85, N91     cyclus 
              anovularius, insufficientia 
              ovarialis, deviatio uteri). 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 XI/3         Zán ětlivá onemocn ění        28     P, K     Láze ňskou lé čbu je                           Františkovy L. 
              vnit řních rodidel a jejich                  možno poskyt nout po                          Klimkovice 
 N70, N71,    následky (zán ětlivé                         akutní excerbaci                             Mariánské Lázn ě 
 N72, N73,    komplikace po um ělém                        zán ětlivého 
 N76          p řerušení t ěhotenství,                      onemocn ění opakovan ě, 
              kolpitis chronica,                          u žen ve fertilním 
              endocervicitis chronica,                    v ěku jako komplexní. 
              endomyometritis chronica, 
              occlusio tubarum, 
              parametritis chronica, 
              adhesiones organorum pelvis 
              minoris). 



--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 XI/4         Stavy po gynekologických    28     P,  K     Komplexní láze ňskou                          Františkovy L. 
              operacích a po operacích                    pé či lze poskytnout                          Klimkovic e 
 dle          v oblasti malé pánve.                       do 12 m ěs. od operace                        Mariánské Lázn ě 
 zákl.                                                    a to po operacích, 
 dg.                                                      které byly 
                                                          komplikované nebo s 
                                                          komplikovaným 
                                                          poopera čním pr ůběhem 
                                                          a dále u žen do 30 
                                                          let po b řišních 
                                                          operacích se vztahem 
                                                          ke krajin ě malé 
                                                          pánve. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 XI/5         Funk ční poruchy             28     P                                                     Františkovy L. 
              (klimakterický syndrom,                                                                  Jeseník 
 N94, N95     dyspareunie, algopareunie,                                                               Klimkovice 
              frigidita dysmenorhoe,                                                                   Mariánské Lázn ě 
              algomenorhoe, pelvipathia 
              spastica). 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ 
 
 
   B. Indika ční seznam pro láze ňskou pé či o d ěti a dorost 
 
   1. P řehled d ětských láze ňských lé čeben s ur čením pro v ěkovou 
      kategorii: 
 
Bělohrad               pro d ěti  od 6 let a  dorost; lé čba d ětí od 
                       3 let  je  možná   v  doprov odu  rodi čů  po 
                       p ředchozí   dohod ě   s   vedoucím   léka řem 
                       láze ňské lé čebny 
 
Bludov                 pro d ěti od 3 let a dorost 
 
Darkov                 pro d ěti od 3 do 15 let 
 
Františkovy Lázn ě      pro d ěti od 6 let a dorost 
 
Janské Lázn ě           pro  d ěti od  2  let  a dorost,  u indikací 
                       skupiny XXV  od 3 let a  dor ost. U indikací 
                       skupin XXVI a XXVII  je možn á lé čba d ětí od 
                       1 roku  po  p ředchozí   dohod ě  s  vedoucím 
                       léka řem láze ňské lé čebny 
 
Jeseník                u indikací skupiny XXV a ind ikace XXX/2 pro 



                       d ěti od 6 let a  dorost, lé čba d ětí od 3 do 
                       6 let je možná  pouze v dopr ovodu rodi čů. 
                       Indikace skupiny XXIX jsou u r čeny pouze pro 
                       lé čbu dorostu 
 
Karlovy Vary           pro d ěti od 3 let a dorost, lé čba d ětí od 2 
                       let je možná pouze v doprovo du rodi čů 
 
Kynžvart               pro d ěti od 2 do 15 let 
 
Lipová                 pro d ěti od 6 let a dorost, lé čba   d ětí od 
                       3 let je možná pouze v dopro vodu rodi čů 
 
Luhačovice             u indikací skupiny XXV pro  d ěti od 5 let a 
                       dorost, 
                       u indikací skupiny XXIV pro  d ěti od 10 let 
                       a dorost 
 
Mariánské Lázn ě        u indikací  skupiny XXV  a indikace XXVII/4  
                       pouze pro dorost, 
                       u indikací XXVIII a XXXI  pr o d ěti od 6 let 
                       a dorost,  lé čba d ětí  od 3  let  je  možná 
                       pouze v doprovodu rodi čů 
 
Poděbrady              pro d ěti od 3 let a dorost 
 
Teplice n. B.          pro d ěti od 3 let a dorost 
 
Teplice                pro d ěti od 3 let a dorost, lé čba d ětí od 2 
                       let je možná pouze v doprovo du rodi čů 
 
Velké Losiny           u indikací skupiny XXV pro  děti od 3 let a 
                       dorost, 
                       u indikací skupiny XXVI pro  d ěti od 1 roku 
                       a dorost 
 
Železnice              pro d ěti od 3 let a dorost 
 
 
Klimkovice             pro  d ěti  od  3   let  a  dorost,  d ěti  s 
                       indikacemi   skupiny   XXVI   je   možno  v 
                       doprovodu  rodi čů  p řijímat  již  od 1 roku 
                       v ěku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost 
 
   2. Obecná ustanovení 
 
Délka lé čebného  pobytu d ětí a  dorostu se řídí  zdravotním stavem 



nemocných a rozhoduje o ní vedoucí léka ř láze ňské lé čebny. Dorostu 
lze výjime čně a se souhlasem  rodi čů poskytnout láze ňskou pé či i v 
lé čebnách pro dosp ělé. 
 
   3. Indika ční skupiny 
 
   XXI. Onkologická onemocn ění 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXI/1      Onkologická onemocn ění do 24   Janské Lázn ě 
            m ěsíc ů od ukon čení komplexní 
 dle        lé čby, bez jakýchkoli známek 
 zákl.      recidivy a metastáz. 
 dg.        Láze ňskou lé čbu doporu čuje 
            klinika d ětské onkologie FN 
            Praha 5 - Motol a odd ělení 
            d ětské onkologie FN s 
            poliklinikou v Brn ě, p říp. 
            jiné odborné onkolog. 
            pracovišt ě. 
 
   XXII. Nemoci ob ěhového ústrojí 
 
     Kontraindikace pro  celou skupinu XXII:  aktiv ita zán ětlivých 
proces ů,  bakteriální  endokarditis,  klidová  nebo no ční dušnost, 
známky  m ěstnání  ve  velkém  ob ěhu,  bloky  III.  stupn ě se stavy 
bezv ědomí  v  anamnéze.  Na  doporu čení  odborníka pro preventivní 
kardiologii je možno  na indikaci XXII/10 vysílat d ěti  s rodi či s 
indikací  II/1 do  Konstantinových  Lázní.  Délka p obytu  dít ěte i 
dosp ělého je stejná, tj. 21 dn ů. 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXII/1     Stavy po revmatické hore čce    Pod ěbrady 
            od 6 do 12 m ěsíc ů po vymizení  Teplice n. B. 
 I00, I01,  aktivity. 
 I02 
 
 XXII/2     Stavy po akutní karditid ě      Pod ěbrady 
            nerevmatické para či           Teplice n. B. 
 I40        postinfek ční od 6 do 12 
            m ěsíc ů po vymizení aktivity. 
 
 XXII/3     Chronické karditidy.           Pod ěbrady 



                                           Teplice n. B. 
 
 I05, I06, 
 I07, I08, 
 I09, I33, 
 I41, I42 
 
 XXII/4     Vrozené vady a získané vady    Pod ěbrady 
            srdce a velkých cév p řed       Teplice n. B. 
 Q20-Q26    operací. 
 
 XXII/5     Stavy po operacích vrozených   Pod ěbrady 
            nebo získaných vad ob ěhového   Teplice n. B. 
 dle        ústrojí. 
 zákl. 
 dg. 
 
 XXII/6     Systémové revmatické a jiné    Pod ěbrady 
            kolagenní onemocn ění s         Teplice n. B. 
 I00, M35   postižením ob ěhového aparátu 
            i kloubní formy. 
 
 XXII/7     Neurocirkula ční asthenie       Pod ěbrady 
            závažné symptomatologie.       Teplice n. B. 
 
 F45 
 
 XXII/8     Juvenilní hypertenze.          Pod ěbrady 
                                           Teplice n. B. 
 I10, I11,                                 Klimkovi ce 
 I12, I13 
 
 XXII/9     Nemoci periferních cév.        Pod ěbrady 
                                           Klimkovi ce 
 I77, I78,                                 Teplice n. B. 
 I79 
 
 XXII/10    Lé čebně eduka ční pobyt         Pod ěbrady 
            pacienta s prognosticky        Teplice n. B. 
 dle        závažnými rizikovými faktory. 
 zákl. 
 dg. 
 
   XXIII. Nemoci ústrojí trávicího 
 
Kontraindikace  pro  celou  skupinu  XXIII:  t ěžší poruchy výživy, 
t ěžká anémie (Hb 100 g/l a mén ě). 



 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXIII/1    Chronické onemocn ění           Karlovy Vary    Stenózy a 
            žaludku, funk ční poruchy                       penetrace, 
 dle        žaludku, chronická gastritis                   p řípady 
 zákl.      a duodenitis erosiva,                          vyžadující 
 dg.        v ředová choroba žaludku a                      reoper aci 
            dvanáctníku, stavy po 
            operacích žaludku a 
            dvanáctníku. 
 
 XXIII/2    Chronické onemocn ění st řev,    Karlovy Vary    Chronická 
            funk ční poruchy tenkého a                      parazitár ní a 
 dle        tlustého st řeva, chron.                        bacilární 
 zákl.      enterokolitidy v četn ě                          onemocn ění 
 dg.        M. Crohn a ostatní primární                    st řev 
            malabsorp ční syndromy, 
            dermatogenní malabsorp ční 
            syndromy, polyposis 
            intestini, megacolon vrozené 
            i získané, stavy po 
            operacích na tenkém i 
            tlustém st řevě. 
 
 XXIII/3    Nemoci jater, stavy po         Karlovy Vary    Pokro čilá 
            infek ční hepatitid ě, chron.                    jaterní 
 dle        hepatitidy, cirhózy ve stavu                   nedostate č- 
 zákl.      kompenzace, toxická                            nost 
 dg.        poškození jater, stavy po 
            inf. mononukleóze s jaterní 
            poruchou, stavy po úrazech a 
            operacích jater a jiné 
            hepatopatie. 
 
 XXIII/4    Chronické onemocn ění           Karlovy Vary    Obstrukce nebo 
            žlu čníku a žlu čových cest,                     infekce 
 dle        vrozené poruchy tvorby žlu či                   žlu čových 
 zákl.      a biliární sekrece, chron.                     cest, empyem 
 dg.        cholecystitidy, biliární                       žlu čníku, 
            dyspepsie, stavy po                            cholangoitis 
            operacích žlu čníku a žlu č. 
            cest. 
 
 XXIII/5    Chronické nemoci pankreatu,    Karlovy Vary    Časté 
            stavy po akutní                                exacerbace 



 dle        pankreatitis, chron.                           pankreatitidy 
 zákl.      pankreatitis, pankreatická 
 dg.        achylie vrozená i získaná, 
            mukoviscidosa, stavy po 
            operacích a úrazech 
            pankreatu. 
 
    XXIV. Nemoci a poruchy vým ěny látkové a žláz s vnit řní sekrecí 
 
            V  rámci  indikace  XXIV/1  je  možno  přijímat  do DL 
Karlovy  Vary  d ěti  a  mladistvé  s  čerstv ě  zjišt ěným diabetem, 
zpravidla v doprovodu rodi čů, k eduka čnímu pobytu v trvání 14 dn ů. 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXIV/1     Diabetes mellitus.             Karlovy Vary    Nestabilizova- 
                                           Luha čovice      ný diabetes 
 E10, E11, 
 E12, E13 
 
 XXIV/2     Obezita spojená s dalšími      Bludov 
            rizikovými faktory a obezita   Karlovy Vary 
 E65, E66,  u spolupracujících pacient ů.   Luha čovice 
 E68                                       Pod ěbrady 
 
 XXIV/3     Hyperlipoproteinemie.          Karlovy Vary 
                                           Pod ěbrady 
 E78 
 
 XXIV/4     Tyreotoxikóza.                 Jeseník 
 
 E05 
 
 XXIV/5     Stavy po operaci štítné žlázy  Jeseník 
            pro tyreotoxikózu. 
 E05 
 
   XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí 
 
Kontraindikace    pro   celou    skupinu   XXV.   k ardiorespira ční 
nedostate čnost, anatomické p řekážky v dýchacích cestách. Pro lé čbu 
v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindika cí. 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 



 XXV/1      Recidivující katary horních    Bludov 
            cest dýchacích s oslabenou     Janské L ázn ě 
 J31, J32,  odolností.                     Jeseník 
 J35, J37,                                 Kynžvart  
 J38, J39                                  Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Luha čovice 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/2      Alergické rýmy prokázané       Jeseník 
            alergologickým vyšet řením.     Kynžvart 
 J30                                       Luha čovice 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/3      Bronchitis recidivans.         Janské L ázn ě 
                                           Jeseník 
 J40, J41,                                 Kynžvart  
 J42                                       Luha čovice 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/4      Sinobronchitis.                Janské L ázn ě 
                                           Jeseník 
 J32, J40,                                 Kynžvart  
 J42                                       Luha čovice 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/5      Rekonvalescence po zán ětu      Janské Lázn ě 
            plic opakovaném v pr ůběhu      Jeseník 
 J12, J13,  posledních 2 let.              Kynžvart  
 J14, J15,                                 Luha čovice 
 J16, J17,                                 Mariánsk é 
 J18                                       Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/6      Bronchitis asthmatica,         Janské L ázn ě 
            spastica a obstructiva.        Jeseník 
 J44, J45                                  Kynžvart  
                                           Luha čovice 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 



 
 XXV/7      Asthma bronchiale.             Jeseník 
                                           Kynžvart  
 J45                                       Luha čovice 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/8      Dermorespira ční syndrom.       Janské Lázn ě 
                                           Jeseník 
 J42, J44                                  Kynžvart  
                                           Luha čovice 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/9      Stavy po operacích horních a   Janské L ázn ě 
            dolních cest dýchacích a       Jeseník 
 dle        plic.                          Kynžvart  
 zákl.                                     Luha čovice 
 dg.                                       Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/10     Intersticiální plicní          Jeseník 
            fibróza.                       Kynžvart  
 dle                                       Luha čovice 
 zákl.                                     Mariánsk é 
 dg.                                       Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXV/11     Stavy po operacích malformací  Janské L ázn ě 
            hrudníku se sníženou funkcí    Jeseník 
 dle        plic.                          Kynžvart  
 zákl.                                     Luha čovice 
 dg.                                       Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Velké Lo siny 
 
   XXVI. Nemoci nervové 
 
Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážn ější psychické poruchy, 
kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací. 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 



 XXVI/1     Syndrom periferního            Janské L ázn ě 
            motorického neuronu jakékoliv  Velké Lo siny 
 dle        etiologie (chabé obrny).       Klimkovi ce 
 zákl.      Pozn.: p řednostn ě se 
 dg.        p řijímají pacienti p římo z 
            nemocni čního l ůžka po 
            odezn ění akutního stádia nebo 
            po operaci. 
 
 XXVI/2     Svalová dystrofie a jiná       Janské L ázn ě    Imobilní 
            svalová onemocn ění.            Teplice         pacienti s 
 G11-13,                                   Velké Lo siny    rychlou 
 G24.9,                                    Klimkovi ce      progresivitou 
 G71-73                                                    nemoci 
 
 XXVI/3     D ětská mozková obrna a         Janské Lázn ě    Mentální 
            p říbuzné stavy (moze čkové      Teplice         retardace 
 G80-83     syndromy a hybné poruchy v     Velké Lo siny    znemož ňující 
            rámci malých mozkových         Železnic e       spolupráci p ři 
            postižení).                    Klimkovi ce      lé č. 
                                                           rehabilitaci a 
                                                           p ři uplat ňování 
                                                           režimu 
                                                           sanatorní lé čby 
 
 XXVI/4     Jiné hybné poruchy             Janské L ázn ě    Mentální 
            centrálního p ůvodu: hybné      Teplice         retardace, 
 G05, G06,  poruchy po zán ětech mozku a    Velké Losiny    znemož ňující 
 G08, G09,  míchy, degenerativní a         Železnic e       spolupráci p ři 
 G11, G12,  heredofamiliární onemocn ění    Klimkovice      lé čebné 
 G54, G55   ovlivnitelná lé č.                              rehabilitaci a 
            rehabilitací, hybné poruchy                    p ři uplat ňování 
            po cévních p říhodách                           režimu 
            mozkových, hybné poruchy po                    sanatorní lé čby 
            úrazech mozku, hybné poruchy 
            po operacích benigních nádor ů 
            CNS. 
            Pozn.: P řednostn ě se 
            p řijímají pacienti p římo z 
            nemocni čního l ůžka po 
            odezn ění akutního stádia nebo 
            po operaci. 
 
 XXVI/5     Ko řenové syndromy              B ělohrad 
            vertebrogenního p ůvodu.        Janské Lázn ě 
 G54, G55                                  Teplice 
                                           Klimkovi ce 



                                           Velké Lo siny 
 
   XXVII. Nemoci pohybového ústrojí 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXVII/1    Juvenilní chronická artritis   B ělohrad        Výrazné ob ěhové 
            a jiná chronická onemocn ění    Pod ěbrady       poruchy 
 M08, M09   kloub ů a páte ře.               Teplice 
            Pozn.: p řednostn ě se           Teplice n. B. 
            p řijímají pacienti p římo z     Darkov 
            nemocni čního l ůžka. 
 
 XXVII/2    Vrozené ortopedické vady       B ělohrad 
            pohybového aparátu.            Janské L ázn ě 
 dle                                       Teplice 
 zákl.                                     Darkov 
 dg. 
 
 XXVII/3    Stavy po úrazech a             B ělohrad 
            ortopedických operacích p ři    Janské Lázn ě 
 dle        poruše motorických funkcí do   Pod ěbrady 
 zákl.      36 m ěsíc ů po úrazu nebo        Teplice 
 dg.        operaci.                       Darkov 
 
 XXVII/4    Skoliózy - mobilní ve stálé    B ělohrad 
            rehabilita ční pé či.            Darkov 
 M41                                       Janské L ázn ě 
                                           Mariánsk é 
                                           Lázn ě 
                                           Teplice 
                                           Klimkovi ce 
                                           Velké Lo siny 
 
 XXVII/5    Osteochondrózy ve stádiu       Darkov 
            repara čním.                    Teplice 
 M91, M92   Morbus Perthes ve stádiu       Pod ěbrady x) 
            repara čním. Primární a 
            sekundární osteoporóza 
            d ětského a dorostového v ěku. 
 
 XXVII/6    Morbus Scheuermann.            B ělohrad 
                                           Darkov 
 M42                                       Teplice 
 
 XXVII/7    Vleklé osteomyelitidy.         Darkov          Stavy s píšt ělí 



                                           Teplice 
 M86 
 
 XXVII/8    Vertebrogenní syndrom          B ělohrad 
            algický funk čního či           Bludov 
 M50, M51,  degenerativního p ůvodu.        Janské Lázn ě 
 M53, M54,                                 Teplice 
 M42                                       Darkov 
                                           Velké Lo siny 
 
----------------------- 
x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu 
 
   XXVIII. Nemoci ledvin a cest mo čových 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXVIII/1   Recidivující nebo vleklé       Bludov          Známky ledvinné 
            netuberkulózní zán ěty ledvin   Mar. Lázn ě      nedostate čnosti 
 N10, N11,  a mo čových cest na podklad ě                    s kreatininemií 
 N12, N30,  anatomické nebo funk ční                        nad 150 umol. 
 N31        léze.                                          diastol. 
                                                           hypertenze nad 
                                                           100 mmHg 
 
 XXVIII/2   Urolitiáza - po operaci nebo   Mar. Láz ně      Lokalizace 
            spontánním odchodu                             konkrementu s 
 N20, N21,  konkrementu                                    nebezpe čím 
 N22, N23   - s konkrementem in situ,                      kompletní 
            neoperabilní stavy,                            blokády mo čových 
            - recidivující formy sui                       cest 
            generis nebo metabolicky 
            podmín ěné. 
            Pozn.: dle možností sd ělit 
            chemické složení 
            konkrementu. 
 
 XXVIII/3   Stavy po operacích mo čového    Bludov          Opera ční rána s 
            ústrojí (mimo urolitiázu       Mar. Láz ně      píšt ělí 
 dle        - do 12 m ěsíc ů po výkonu,                      vyžadující 
 zákl.      - do 3 let po výkonu, pokud                    trvalé 
 dg.        jsou komplikovány infek čním                    chirurgické 
            zán ětem.                                       ošet řování, 
                                                           stavy vyžadující 
                                                           trvalé používání 
                                                           urinalu nebo 



                                                           opakované 
                                                           cévkování 
 
 XXVIII/4   Vleklá difusní onemocn ění      Mar. Lázn ě      Vysoká a 
            ledvinných klubí ček                            nevyrovnaná 
 N02, N03   (glomerulonefritis, lipoidní                   aktivita 
 N04        nefróza, hereditární                           onemocn ění, 
            nefropatie) pouze v klidovém                   sklon k iontové 
            stádiu bez sklonu ke                           a vodní 
            klinickým recidivám a bez                      disbalanci, FW 
            pot řeby medikamentózní                         vyšší ne ž 50 
            terapie ve vysokých dávkách.                   mm/hod. 
                                                           kreatininemie 
                                                           nad 150 umol. 
                                                           diastol. hypertenze 
                                                           nad 100 mmHg 
 
   XXIX - Duševní poruchy 
 
                                       Ur čeno pouze pro láze ňskou lé čbu dorostu 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXIX/1     Psychózy ve stádiu remise.     Jeseník         Poruchy v ědomí, 
                                                           neschopnost 
 F20, F21,                                                 dodržovat 
 F25, F30,                                                 lé čebný řád 
 F31, F32, 
 F33, F34 
 
 XXIX/2     Neurotické poruchy a jiné      Jeseník         Poruchy v ědomí 
            nepsychotické poruchy.                         neschopnost 
                                                           dodržovat 
 F40, F41,                                                 lé čebný řád 
 F42, F43, 
 F45, F48, 
 F51, F54, 
 F06.6, 
 F06.7, 
 F07.1, 
 F07.2 
 
   XXX. Nemoci kožní 
 
Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální e kzém. 
 



+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXX/1      Psoriasis - chronické a        Darkov 
            recidivující formy.            Kynžvart  
 L40                                       Teplice n. B. 
                                           Lipová-L ázn ě 
 
 XXX/2      Chronické a recidivující       Darkov          Impetiginizace, 
            ekzémy, v četn ě atopického,     Jeseník         mikrobiální 
 L20,L23    chronické prurigo.             Kynžvart         ekzémy 
                                           Teplice n. B. 
                                           Lipová-L ázn ě 
 
 XXX/3      Indurativní a konglobující     Darkov 
            formy akne.                    Lipová-L ázn ě 
 L70 
 
 XXX/4      Sklerodermie.                  Darkov          Maligní a 
                                           Lipová-L ázn ě    progredující 
 L94                                                       formy 
 
 XXX/5      Ichtyózy.                      Darkov 
                                           Kynžvart  
 L85                                       Teplice n. B. 
                                           Lipová-L ázn ě 
 
 XXX/6      Chronické dermatózy            Darkov 
                                           Kynžvart  
 dle                                       Teplice n. B. 
 zákl.                                     Lipová-L ázn ě 
 dg. 
 
 XXX/7      Stavy po popáleninách a po     B ělohrad 
            rekonstruk čních výkonech,      Janské Lázn ě 
 dle        kde hrozí smrš ťování jizev.    Lipová-Lázn ě 
 zákl.                                     Železnic e 
 dg. 
 
   XXXI. Nemoci gynekologické 
 
                        Kontraindikace  pro  celou  skupinu   XXXI . : appendicitis   chronica. 
 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
| Číslo    |    Indikace                   |   Místo       | Kontraindikace           | 
+---------+-------------------------------+-------- -------+--------------------------+ 
 XXXI/1     Zán ětlivá onemocn ění           Frant. Lázn ě 



            zevních a vnit řních            Klimkovice 
 N70, N71,  rodidel.                       Mariánsk é Lázn ě 
 N72, N73, 
 N74, N75, 
 N76, N77 
 
 XXXI/2     Hypoplazie vnit řních           Frant. Lázn ě 
 N85        rodidel a retrodeviace         Klimkovi ce 
            d ělohy. 
 
 XXXI/3     Primární dysmenorea,           Frant. L ázn ě 
            primární amenorea s            Klimkovi ce 
 N91,N92,   nadm ěrným r ůstem nebo p ři 
 N93, N94   zavedení um ělého cyklu k 
            zástav ě r ůstu, 
            sekundární amenorea u 
            mentálních 
            anorexií po velkém 
            zhubnutí, hypoestrinní hypo- 
            oligo-menorea. 
 
 XXXI/4     Stavy po lé čených              Frant. Lázn ě    Hyperestrogen- 
            juvenilních metroragiích       Klimkovi ce      ní stavy. 
 N92        hypohormonálních nebo 
            zán ětlivých. 
 
 XXXI/5     Sekundární poruchy cyklu po    Frant. L ázn ě 
            infek čních chorobách s         Klimkovice 
 dle        postižením rodidel. 
 zákl. 
 dg. 
 
 XXXI/6     Stavy po operacích             Frant. L ázn ě 
            vnit řních rodidel a po         Klimkovice 
 dle        jiných b řišních operacích      Mariánské Lázn ě 
 zákl.      se vztahem ke krajin ě malé 
 dg.        pánve, zejména po 
            appendectomii do 12 m ěsíc ů 
            od operace.  


