Indikace lázeňské terapie pro poškození zdraví z práce dle Přílohy k vyhlášce č. 267/2012 Sb.
Číslo
indikace

Indikace

II/5

- Funkční poruchy periferních cév
a stavy po trombózách, nejdříve za 3
měsíce po odeznění akutního stádia.
- Chronický lymfatický edém.

III/6

- Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv
etiologie v toxickém jaterním
poškození (lékovém i vlivem práce).
- Chronická hepatitida
s přetrváváním pozitivity markerů.
- Asociovaná autoimunní hepatitis.
- Primární biliární cirhóza.

V

Základní léčebný pobyt
- forma: K (komplexní)
nebo P (příspěvková)
- délka léč. pobytu
- lhůta pro nástup léč. pobytu
- možnost prodloužení
K 21 dnů
Funkční poruchy periferních cév
jako NzP podle jiného právního
předpisu.
P 21 dnů - ostatní.

OPAKOVANÝ léč. pobyt
- forma: K (komplexní)
nebo P (příspěvková)
- délka léč. pobytu
- léčebné pobyty

Kontraindikace a další
požadavky speciální pro
dané onemocnění

Odborná kritéria
pro poskytnutí
lázeňské léčebně
rehabilitační péče

Lázeňské místo

P 14 nebo 21 dnů

Závažné projevy celkové
aterosklerózy. Klidové bolesti
související s diagnózou.
Ulcerace.

Pracovní lékař

Buchlovice
Fr. Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Klimkovice
Konstantin. Lázně
Kostelec
Lázně Kynžvart
Lázně Darkov
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice

K 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení diagnózy
při konzervativní terapii.

K 21 dnů
Poškození jater při přetrvávajících
známkách aktivity procesu jako NzP
podle jiného právního předpisu.

Pokročilá jaterní
nedostatečnost. Stav po
krvácení z jícnových varixů.
Alkoholová hepatopatie.

Pracovní lékař

Fr. Lázně
Karlovy Vary
Mar. Lázně

Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní
při přetrvávajících biochemických
nebo histologických známkách
onemocnění jater.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí. Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u
alergických onemocnění.

V/2

- Poškození hrtanu a hlasivek
v důsledku hlasového přetížení. Stavy
po fonochirurgické léčbě.
Nemusí jít o NzP.

K 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech
možností konservativ. či chirurg.
léčby nedojde k úpravě funkce
hlasu.

P 14 nebo 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech
možností konservativ. či chirurg.
léčby nedojde k úpravě funkce
hlasu.

Pracovní lékař

V/4

- Recidivující záněty dolních cest
dýchacích a chronické záněty

K 21 dnů
Možnost prodloužení.

K 21 dnů
1 x za 12 měsíců.

Pracovní lékař
exogenní

Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mar. Lázně
Janské Lázně
Jeseník
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dýchacího ústrojí jako NzP podle
jiného právního předpisu.

V/5

- Astma bronchiale.
- Chronická obstrukční plicní nemoc.
Nemusí jít o NzP.

Možnost prodloužení.

alergická
alveolitida

K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha
(pokles hodnoty FEV 1 sec
opakovaně pod 60 % náležité
hodnoty) nebo nutnost
dlouhodobě (více než 6 měsíců
v roce) systémové kortikoterapie
pro uvedené onemocnění.

K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha
(pokles hodnoty FEV 1 sec
opakovaně pod 60 % náležité
hodnoty) nebo nutnost
dlouhodobé (více než 6 měsíců
v roce) systémové kortikoterapie
pro uvedené onemocnění.

Pracovní lékař
CHOPN, astma
bronchiale

Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.

1 x 12 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů.
Ostatní
K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha
(pokles hodnoty VC opakovaně pod
80 % náležité hodnoty).
1 x za 12 měsíců.

V/6

- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv
etiologie v soustavném léčení.
- Pneumokoniózy
Nemusí jít o NzP.

K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha
(pokles hodnoty VC opakovaně pod
80 % náležité hodnoty).
Možnost prodloužení

V/7

- Následky toxických účinků plynů,
dýmů, leptavých par a dráždivých
prachů na horní cesty dýchací a dolní
cesty dýchací.

K 21 dnů
NzP podle jiného právního
předpisu.
Možnost prodloužení.

K 21 dnů
Maximálně 1 x .

Pracovní lékař

VI/1

- Obrna lícního nervu.
- Postpoliomyelitický syndrom.
- Chabé obrny, mimo poúrazových,
včetně poinfekční
polyradikuloneuritis v návaznosti na
ukončení akutní fáze.

K 21 dnů
Obrna lícního nervu v akutní fázi,
pokud není soustavná ambulantní
nebo lůžková rehab. péče efektivní.
Postpoliomyelitický syndrom.
Ostatní diagnózy po dobu trvání
chabé periferní obrny s doloženou
EMG a po dobu pozvolné úpravy

K 21 dnů
Postpoliomyelitický syndrom:
1 x za 12 měsíců.
Možnost prodloužení.

Pracovní lékař

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní po dobu trvání chabé
periferní obrny s doloženou EMG a

Pracovní lékař

Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mar. Lázně
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mar. Lázně

Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mar. Lázně
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mar. Lázně
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
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VII/5

- Kostní změny, které jsou následkem
práce ve stlačeném vzduchu jako NzP
podle jiného právního předpisu.

funkcí.

po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Kostní změny, které jsou
následkem práce ve stlačeném
vzduchu jako NzP podle jiného
právního předpisu.
Patologické fraktury páteře
v bezprostřední návaznosti na
ukončení imobilizace na lůžku nebo
sejmutí korzetu.

K 21 dnů
1 x do 24 měsíců od ukončení
K léčby.

Pracovní lékař

K 21 dnů
NzP podle jiného právního
předpisu.
Maximálně 1x.

Pracovní lékař

Bechyně, Bludov
Buchlovice, Fr. Lázně
Hodonín, Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary, Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lednice, Luhačovice
Mar. Lázně, Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň, Vráž
Velichovky, Velké Losiny

Pracovní lékař

Buchlovice, Fr. Lázně
Hodonín, Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad

P 21 dnů
Ostatní.

VII/6

X/3

- Bolestivé syndromy šlach, šlach.
Pochev, burz, úponů svalů,
kosterních svalů nebo kloubů (vč.
onemocnění způsobeného účinkem
vibrací a dlouhodobého přetěžování
končetin jako NzP podle jiného
právního předpisu).

K 21 dnů
NzP podle jiného právního
předpisu.

- Toxická kontaktní dermatitis,
- Ekzém jako NzP v soustavné péči
dermatovenerologa.

K 21 dnů
NzP podle jiného právního
předpisu.
Možnost prodloužení.

P21 dnů
Ostatní.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.

K 21 dnů
NzP podle jiného právního
předpisu.
1 x 12 měsíců.

Lednice
Ostrožská Nové Ves
Slatinice
Teplice
Velké Losiny
Bechyně, Bludov
Buchlovice, Fr. Lázně
Hodonín, Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary, Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lednice, Luhačovice
Mar. Lázně, Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň, Vráž
Velichovky, Velké Losiny
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P 21 dnů
Ostatní.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.

Lázně Darkov, Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice, Toušeň
Velké Losiny

NzP – nemoc z povolání

Obecná ustanovení:
Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče (LLRP) poskytnuta komplexní, může vedoucí lékař
ZZ poskytovatele lázeňské LLRP u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře příslušné
zdravotní pojišťovny.
Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost:
V návrhu se uvede:
a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
d) EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního
nemocného,
g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu
pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně
rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

