
čebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě
též v lázeňských léčebnách státních léčebných
lázní15).

(2) Postup při zabezpečování a poskytování lá-
zeňské péče osobám uvedeným v odstavci 1 upravují
zvláštní předpisy.

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 37

Indikace

(1) Pokud je u indikací stanovena lhůta k nástu-
pu lázeňské péče, považuje se za splněnou, jestliže
je lázeňská péče nastoupena nejpozději poslední
den této lhůty.

(2) Pokud je u indikací stanovena podmínka
věku, považuje se za splněnou až do konce ka-

lendářního roku, ve kterém je stanovený věk
dovršen.

(3) Pokud je u indikace stanovena doba pro
opakování lázeňské péče, rozumí se jí kalendářní
rok, bez ohledu na termín předcházející lázeňské
péče.

§ 38

Do doby zahájení činnosti odborných lázeňských
komisí plní jejich úkoly lázeňské komise krajských
ústavů národního zdraví a Ústavu národního zdraví
Národního výboru hlavního města Prahy.

§ 39

Zrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví
a sociálních věcí ČSR č. 10/1988 Ú. v. ČSR,
o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní
zdravotní správy (reg. v částce 50/1988 Sb.).

§ 40

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

15) § 11 odst. 1 vyhlášky ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně
preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při
poskytování této péče (léčebný řád).

Příloha

INDIKAČNÍ  SEZNAM
pro  l ázeňskou  péč i  o  dospě lé ,  doros t  a  dět i  

A .  Pov inná  vyšet řen í

Druh nemoci podle indikačního seznamu 

Nemoci onkologické Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních
vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy
onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2
měsíců.

Nemoci ústrojí oběhového EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též
oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky
námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční
pozadí. RTG hrudních orgánů.

Diabetes mellitus Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik,
cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích
odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění
alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů.

Nemoci ústrojí trávicího Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření
žaludečních š�áv.

Nemoci jater a žlučníku Funkční zkoušky, cholecystografie, popř. cholangiografie.

Nemoci nervové Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a
funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků
příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a
cervikobrachiálních syndromů též FKG.
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Nemoci pohybového ústrojí Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a
funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků.

Nemoci ledvin a močových cest Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních
vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů).
Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny,
clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud
jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé
mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemote-
rapeutika.

Nemoci duševní Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu
léčení).

Nemoci z povolání Odborné vyšetření na oddělení nemocí z povolání.
Ostatní nemoci Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde

lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

B. Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná
pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena
a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.

2. Všechny nemoci v akutním stadiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po

odeznění nemoci.
5. Labilní nebo dekompenzovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické

grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě
kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie
kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Po předchozím kladném vyjádření

vedoucího lékaře lázeňské léčebny je zcela výjimečně možné ve zvláště odůvodněných případech povolit lázeňskou péči
i osobám s touto kontraindikací, a to i s povolením průvodce-ošetřovatele (§ 28 vyhlášky).

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI.
14. Kouření u dorostu.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu.
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

C. Indikační  seznam pro lázeňskou péči  o  dospělé  a  dorost

I. Nemoci onkologické

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

I/1x 
(podle 
zákl. 
dg.)

Onkologické případy do 24 měsíců 
od ukončení komplexní léčby, 
bez jakýchkoliv známek recidivy. 
Na předvolání. 
Návrh vystavuje: příslušný odborný
lékař a ověřuje příslušný odborník pro
klinickou onkologii.

Fr. Lázně 
K. Vary 
Lúčky 
Vyšné Ružbachy
Jánské Lázně1)
Luhačovice

dle potřeby Recidiva, metastázy, 
nádorové kachexie, 
anus praeternaturalis, 
leukemie všech typů.

1) Pro vybrané onkologické případy dorostu.
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II. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu II: Kouření (podle odpovědného posouzení i nepřímých známek)

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

II/1x
(391 
393 
398 
422)

Stav po akutní karditidě 
do 12 měsíců po vzniku, u dorostu 
do 24 měsíců. 
Návrh vystavuje: interní odd., 
obvodní lékař nebo interní dorostové 
oddělení.

Běloves 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Aktivita reum. procesu, infekční endo-
karditida, klidová nebo noční
dušnost, klinické známky oběhové
slabosti.

II/2
(394
395
396                 doros tové  oddě len í
397
424)

Chlopňové vady. 
Návrh vystavuje: 
obvodní lékař nebo interní nebo

Běloves 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Embolické komplikace s těžší 
poruchou hybnosti, infekční 
endokarditida, klidová nebo noční
dušnost, klinické známky oběhové
slabosti, aktivita zánětlivého procesu.

II/3
(411
412
413
414)

Ischemická choroba srdeční s angi-
nózními záchvaty při námaze. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo
interní oddělení.

Běloves 
Dudince 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Těžká forma anginy pectoris s častý-
mi záchvaty, s nízkou tolerancí náma-
hy, síňokomorový blok II. nebo III.
stupně, klidová nebo noční dušnost,
klinické známky oběhové slabosti.

II/4x
(410
412)

Stav po infarktu myokardu vhodný
pro II. fázi rehabilitace, nejpozději 
do 6 měs. po vzniku. Na předvolání. 
Návrh vystavuje: interní oddělení 
a připojí propouštěcí zprávu.

Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

dle potřeby Těžká forma anginy pectoris s častý-
mi záchvaty, s nízkou tolerancí náma-
hy, klidová nebo noční angina pecto-
ris, síňokomorový blok II. nebo III.
stupně, klidová nebo noční dušnost,
klinické známky oběhové slabosti.

II/5x
(412)

Ischemická choroba srdeční 
s překonaným akutním infarktem
myokardu, od 6 do 12 měsíců 
po vzniku  akutního 
infarktu myokardu. 
Návrh vystavuje:  interní odd.
nebo obvodní lékař.

Dudince 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně 
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Těžká forma anginy pectoris s častý-
mi záchvaty, s nízkou tolerancí náma-
hy, klidová nebo noční angina pecto-
ris, síňokomorový blok II. nebo III.
stupně, klidová nebo noční dušnost,
klinické známky oběhové slabosti.

II/6
(412)

Ischemická choroba srdeční 
s překonaným infarktem myokardu,
od 12 měsíců po jeho vzniku. 
Návrh vystavuje: 
obvodní lékař, popř. interní odd.

Běloves 
Dudince 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně 
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Těžká forma anginy pectoris s častý-
mi záchvaty, s nízkou tolerancí náma-
hy, klidová nebo noční angina pecto-
ris, síňokomorový blok II. nebo III.
stupně, klidová nebo noční dušnost,
klinické známky oběhové slabosti.

II/7
(401
402)

Hypertenzní choroba I. a II. stupně
podle SZO, juvenilní hypertenze.
Návrh vystavuje: interní odd., 
dorostové oddělení, příp. 
obvodní lékař.

Běloves 
Dudince 
Fr. Lázně 
Hodonín 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B 
Vyšné Ružbachy

28 Klidová nebo noční dušnost, klinické
známky oběhové slabosti.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

II/8x
(402
403
404)

Hypertenzní choroba III. stupně podle
SZO komplikovaná těmito stavy: ische-
mická choroba srdeční, cévní mozkové
příhody, obliterace cév dolních konče-
tin II. a III. stupně a vaskulární
nefroskleróza. 
Návrh vystavuje: interní odd. Pozn.:
v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtle-
tí bez „x“.

Dudince 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Maligní zvrat, stavy po mozkových
příhodách s výrazným omezením po-
hyblivosti a psychické aktivity, klido-
vé bolesti, ischemická ulcerace nebo
gangréna, klidová nebo noční
dušnost, klinické známky oběhové
slabosti, těžká forma angíny pectoris
s častými záchvaty, s nízkou tole-
rancí námahy, klidová nebo noční
angína pectoris. Diabetická nefropatie
ve stavu retence dusíkatých látek
(kreatinin v séru nad 200 mikromolů).

II/9
(440
443)

Onemocnění tepen končetin na
podkladě aterosklerotickém nebo zá-
nětlivém ve stadiu I. nebo II. a. 
Návrh vystavuje: interní odd., popř.
obvodní lékař.

Číž 
Fr. Lázně 
Hodonín 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice 
Teplice n/B

28

II/10x 
(440
443
446)

Onemocnění končetinových tepen ve
stadiu II.b na podkladě aterosklero-
tickém nebo zánětlivém. 
Návrh vystavuje: interní odd. 
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, 
a v II. a III. čtvrtletí bez „x“.

Číž 
Fr. Lázně 
Hodonín 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice 
Teplice n/B

28 Klidové bolesti, těžké defekty.

II/11
(451
457)

Stavy po trombózách a tromboflebiti-
dách s přetrvávajícími následky,
nejdříve za 3 měsíce po odeznění
akutního stadia. Chronické lymfatické
edémy. Návrh vystavuje: interní, chi-
rurgické nebo kožní oddělení, příp.
obvodní lékař.

Běloves 
Číž 
Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady 
Sliač 
Teplice 
Teplice n/B

28 Opakované plicní embolie, bércové
vředy většího rozsahu, elefantiáza, re-
cidivující, erysipel.

II/12x 
(394
395
396
412
413
414
745
746
747
861)

Stavy po operacích srdečních vad vro-
zených nebo získaných a stavy po re-
vaskularizačních cévních rekon-
strukcích na srdci včetně stavu po
perkutánní transluminální angioplasti-
ce, dále poúrazové stavy srdce, vhodné
pro druhou fázi rehabilitace, nejpozději
do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.
Na předvolání. Návrh vystavuje:
kardiochirurgické pracoviště, nebo
kardiologická ordinace (a připojí pro-
pouštěcí zprávu).

Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

dle potřeby Aktivita zánětlivého procesu, infekční
endokarditis, embolické komplikace,
síňokomorový blok III. st. se záchvaty
bezvědomí, klidová nebo noční
dušnost, klinické známky oběhové
slabosti, těžká angína pectoris 
s častými záchvaty, s nízkou 
tolerancí námahy, klidová nebo 
noční angína pectoris.

II/13x 
(394
395
396
397
412
413
414
745
746
747)

Stavy po operacích srdečních vad vro-
zených nebo získaných a stavy po re-
vaskularizačních cévních rekon-
strukcích na srdci včetně stavu po
perkutánní transluminalní 
angioplastice a poúrazové stavy srdce,
od 6 do 12 měsíců po operaci nebo
úrazu. 
Návrh vystavuje: kardiologická ordina-
ce.

Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Aktivita zánětlivého procesu, infekční
endokarditis, embolické komplikace,
síňokomorový blok III. st. se záchvaty
bezvědomí, klidová nebo noční
dušnost, klinické známky oběhové
slabosti, těžká angína pectoris 
s častými záchvaty, s nízkou tole-
rancí námahy, klidová nebo noční
angína pectoris.
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II/14
(394
395
396
397
412
413
414
745
746
747)

Stavy po operacích srdečních vad 
vrozených nebo získaných a stavy 
po revaskularizečních cénních rekon-
strukcích na srdci po 12 měsících 
po operaci. 
Návrh vystavuje: kardiologická 
ordinace.

Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

28 Aktivita zánětlivého procesu, infekční
endokarditis, embolické komplikace,
síňokomorový blok III. st. se záchvaty
bezvědomí, klidová nebo noční
dušnost, klinické známky oběhové
slabosti, těžká angína pectoris 
s častými záchvaty, s nízkou tole-
rancí námahy, klidová nebo noční
angína pectoris.

II/15x 
(440
441
442
443
444
446
447)

Stavy po cévních rekonstrukčních 
a revaskularizačních operacích 
do 6 měsíců po operacích na cévním
systému. 
Návrh vystavuje: chirurgické oddělení,
angiologická nebo kardiologická ordi-
nace. Pozn.: netýká 
se operací varixů.

Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Poděbrady 
Sliač 
Teplice 
Teplice n/B

28 Těžké trofické defekty, 
embolické komplikace.

II/16
(440
441
442
443
444
446
447)

Stavy po cévních rekonstrukčních 
a revaskularizačních operacích 
po 6 měsících po operacích na cévním
systému. 
Návrh vystavuje: chirurgické oddělení,
angiologická nebo 
kardiologická ordinace. 
Pozn.: netýká se operací varixů.

Fr. Lázně 
Konst. Lázně
Poděbrady 
Sliač 
Teplice
Teplice n/B

28 Těžké trofické defekty, 
embolické komplikace.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových
pracoviš� „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací III/1, III/2 poskytována
mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně — v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu III: těžké poruchy výživy, malabsorpční syndrom, těžká anemie (Hb 100 g/litr
a méně), opakované hematemézy a meléna, neopravený chrup.

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

III/1
(530
536)

Vleklé funkční žaludeční dyspepsie, be-
nigní onemocnění jícnu. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo
interní oddělení.

Bardějov 
Bílina 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

21

III/2
(531
532)

Vředová nemoc žaludku, dvanáctníku
a bulbitis ve stádiu uklidňující se exa-
cerbace nebo remise. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo
interní oddělení.

Bardějov 
Bílina 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

21 Stenózy a penetrace, 
kouření.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

III/3x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích žaludku, dva-
náctníku a jícnu do 6 měsíců 
od operace. 
Návrh vystavuje: interní nebo chi-
rurgické oddělení.

Bardejov 
Bílina 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

212) Pooperační stenózy, případy vyžadují-
cí reoperaci, klinicky zjistitelné
známky recidivy zákl. nemoci, kouře-
ní.

III/4
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích žaludku, dva-
náctníku a jícnu 
při trvajících obtížích po 6 měsících 
od operace. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo
interní oddělení.

Bardejov 
Bílina 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

21 Pooperační stenózy, případy vyžadují-
cí reoperaci, klinicky zjistitelné
známky recidivy zákl. onemocnění,
kouření.

III/5
(564)

Střevní poruchy motorickoevakuační,
zejména dráždivý tračník, obstipace
habituální a sekundární. 
Návrh vystavuje: interní oddělení, příp.
obvodní lékař.

Bardejov 
Kar. Vary
Luhačovice

21 Chronické parazitární a bacilární one-
mocnění střev a stenózy.

III/6x
(555)

Regionální enterocolitis (m. Crohn.)
Návrh vystavuje: gastroenterologická
ordinace. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“,
ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.

Bardejov 
Kar. Vary
Luhačovice

21

III/7x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po resekci tenkého nebo tlusté-
ho střeva do 6 měsíců od operace (ne-
týká se appendektomie). 
Návrh vystavuje: interní nebo chi-
rurgické oddělení.

Bardejov 
Bílina 
Kar. Vary
Korytnica

212) Stenóza střev, mimořitní vývod, kli-
nicky zjistitelné známky recidivy zákl.
onemocnění.

III/8
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po resekci tenkého nebo tlusté-
ho střeva při trvajících obtížích od 6
měsíců od operace. 
Návrh vystavuje: interní oddělení nebo
obvodní lékař.

Bardejov 
Bílina 
Kar. Vary
Korytnica

21 Stenóza střev, mimořitní vývod, kli-
nicky zjistitelné známky recidivy zákl.
onemocnění.

III/9x
(556)

Proktokolitis (středně těžká a těžká
forma vč. pooperačních stavů) v remisi
prokázaná rektoskopicky, příp. ko-
loskopicky. 
Návrh vystavuje: gastroenterologická
ordinace. 
Pozn.: I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Bardejov 
Kar. Vary

21 Chronická parazitární a bacilární one-
mocnění střev. Anus praeternaturalis.

III/10
(556)

Proktokolitis (lehká forma) v remisi
prokázaná rektoskopicky, příp. ko-
loskopicky. 
Návrh vystavuje: interní odd. nebo
obvodní lékař.

Bardejov 
Kar. Vary

21 Chronická parazitární a bacilární one-
mocnění střev.

III/11
(574
575
576)

Chronická onemocnění žlučníku
s lithiasou nebo bez ní, pokud operace
není vhodná, funkční poruchy žlučo-
vých cest. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař.

Bardejov 
Bílina 
Brusno 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

21 Obstrukce kamenem, empyem žluční-
ku, cholangoitis, v anamnéze akutní
pankreatitis s ikterem.

III/12x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích žlučníku 
a cest žlučových do 6 měsíců 
od operace, vč. stavů po extrakci 
žlučových kamenů endoskopickou 
metodou. 
Návrh vystavuje: chirurgické odd.,
popř. obvodní lékař.

Bardejov 
Bílina 
Brusno 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

21 Obstrukce nebo infekce 
žlučových cest.

2) Lázeňskou péči je možno u vybraných případů výjimečně prodloužit nejvýše o 7 dní, jestliže to vyžaduje zdravotní stav
pacienta [§ 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky].
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

III/13
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operaci žlučníku a cest žlučo-
vých při trvajících dyspeptických obtí-
žích od 6 měsíců od operace. 
Návrh vystavuje: interní odd., popř.
obvodní lékař.

Bardejov 
Bílina 
Brusno 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica

21 Obstrukce nebo infekce 
žlučových cest.

III/14x
(573)

Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv
etiologie s prokázanou poruchou ja-
terní funkce do 6 měsíců po propuště-
ní z ústavního léčení. 
Návrh vystavuje: infekční odd., 
u onemocnění neinfekční etiologie
oddělení interní.

Brusno 
Kar. Vary

212) Jaterní nedostatečnost, etylismus.
Drogová závislost. Kontraindikací
není pozitivní HBsAg.

III/15
(571
573)

Chronická onemocnění jaterní s proká-
zanou poruchou funkce, avšak bez
známek metabolického selhání a bez
příznaků portální hypertenze. 
Návrh vystavuje: interní oddělení,
popř. obvodní lékař.

Bardejov 
Brusno 
Kar. Vary
Korytnica

21 Pokročilá jaterní nedostatečnost. Ety-
lismus. Drogová závislost. Kontraindi-
kací není pozitivní HBsAg.

III/16x
(577)

Stavy po akutní pankreatitidě nebo po
exacerbaci chron. pankreatitidy do 6
měsíců po akutní příhodě nebo exa-
cerbaci spojené s hospitalizací. 
Návrh vystavuje: interní odd.

Bardejov 
Brusno 
Kar. Vary
Korytnica

21 Patologické změny žlučových cest,
časté exacerbace pankreatitidy (tyto
kontraindikace neplatí, není-li možná
operace). Etylismus, drogová závis-
lost. Jaterní insuficience.

III/17
(577)

Chronické onemocnění slinivky břišní
s prokázanou poruchou funkce. 
Návrh vystavuje: interní odd. nebo
obvodní lékař.

Bardejov 
Brusno 
Kar. Vary
Korytnica

21 Časté exacerbace, pankreatitidy, cho-
langoitis, empyem žlučníku, chole-
lithiáza (tyto kontraindikace neplatí,
není-li možná operace). 
Etylismus, drogová závislost, pokroči-
lá malabsorbce. Jaterní insuficience.

III/18x
(783)

Oslabení celkového zdravotního stavu
u dorostu. Návrh vystavuje: dorostové
odd., resp. obvodní lékař.

Kar. Vary
Korytnica

21

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IV/1x
(250)

Diabetes mellitus do 12 měsíců od
zjištění (diagnostikovat podle kriterií
SZO). Na předvolání. 
Návrh vystavuje: diabetologická ordi-
nace.

Bardejov 
Kar. Vary
Korytnica
Luhačovice

dle potřeby Opakující se těžší metabolické rozvra-
ty.

IV/2
(250)

Diabetes mellitus po 12 měsících od
zjištění a poruchy glukózové tolerance
(diagnostikovat podle kritérií SZO).
Návrh vystavuje: diabetologická ordi-
nace nebo obvodní lékař.

Bardejov 
Kar. Vary
Korytnica 
Lipová 
Luhačovice

21 Opakující se těžší metabolické rozvra-
ty.

IV/3x Diabetes mellitus s komplikacemi
(mikro a makroangiopatie, neuropa-
tie). 
Návrh vystavuje: diabetologická ordi-
nace nebo interní oddělení.

Bardejov 
Kar. Vary
Luhačovice

212) Diabet. nefropatie ve stavu retence
dusíkatých látek (kreatinin v séru
nad 200 mikromolů).
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

IV/4
(272
278)

Obesita do 55 let s poruchami metabo-
lismu (hyperlipoproteinemii, porucha-
mi glukózové tolerance nebo hyperuri-
kemií). Opakování možné 1x za 2
roky. 
Návrh vystavuje: interní odd. nebo
obvodní lékař.

Bardejov 
Kar. Vary 
Lipová 
Mar. Lázně

21

IV/5
(272)

Hyperlipoproteinemie II. až V. typu.
Návrh vystavuje: interní odd. nebo
obvodní lékař.

Bardejov 
Kar. Vary 
Lipová 
Mar. Lázně

21

IV/6
(274)

Dna. 
Návrh vystavuje: interní odd. nebo
obvodní lékař.

Bardejov 
Mar. Lázně

21 Dnavá ledvina s retencí dusíkatých
látek (kreatinin v séru nad 200
mikromolů).

IV/7
(242)

Tyreotoxikóza. 
Návrh vystavuje: interní odd. nebo
endokrinologická ordinace.

Jeseník 
Lipová 
Nový Smokovec

21 Těžší poškození kardiovaskulárního
ústrojí, maligní struma.

IV/8x
(242)

Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreo-
toxikózu do 6 měsíců po operaci.
Návrh vystavuje: interní odd., endokri-
nologická ordinace nebo chirurgické
oddělení.

Jeseník 
Lipová 
Nový Smokovec

21 Těžší poškození kardiovaskulárního
ústrojí, maligní struma. 

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie pracoviš� „4“

a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací V/1 a V/7 poskytována mimo
dovolenou na zotavenou jednou ročně — I. a IV. čtvrtletí.

Pracujícím vybraných oblastí (§ 35 vyhlášky) se poskytuje lázeňská péče mimo dovolenou na zotavenou, tj. v pracovní
neschopnosti, a to pracujícím ve výrobě jednou ročně, ostatním pracujícím jednou za 2 roky. Kontraindikace pro celou
skupinu V: kouření (podle odpovědného posouzení i nepřímých známek), kardiorespirační nedostatečnost, anatomické
překážky v dýchacích cestách. U léčeben s vysokohorským klimatem též hypertenze II. a vyššího stadia (podle SZO).

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

V/I
(491)

Bronchitis chronica 
v soustavném léčení. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař, 
interní oddělení, oddělení 
tuberkulózy 
a respiračních nemocí (TRN).

Bardejov 
Bílina3) 
Jeseník 
Karl. Studánka
Luhačovice 
Mar. Lázně
Nimnica 
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21 Kouření.

V/2x
(491)

Bronchitis chronica obstrukčního typu
v soustavném léčení, pokud hodnota
FEV/1 sec byla opakovaně nižší než
60 % náležité hodnoty. Na předvolání. 
Návrh vystavuje: oddělení TRN nebo
interní oddělení.

Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně
Štrbské Pleso

dle 
potřeby

Kouření, 
cor pulmonale 
chronicum.

V/3
(493)

Asthma bronchiale v klidovém stavu
v soustavném odbor. léčení. 
Návrh vystavuje: alergologická ordina-
ce nebo oddělení TRN. Pozn. asthma
bronchiale profesionale patří do indi-
kační skupiny XII.

Bardejov 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Nový Smok. 
Štrbské Pleso

21 Kouření.

3) Pouze pro ambulantní lázeňskou péči.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

V/4x
(493)

Asthma bronchiale s frekvencí záchva-
tů průměrně alespoň 1 x měsíčně,
s poklesem hodnoty FEV 1/sec buï
spontánně nebo po broncho-
konstrikčním testu pod 60 % náležité
hodnoty, v soustavném odborném léče-
ní. Na předvolání. 
Návrh vystavuje: alergologická 
ordinace nebo oddělení TRN, 
ordinace lékařské imunologie.

Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Štrb. Pleso

dle potřeby Kouření, 
cor pulmonale 
chronicum.

V/5
(480
481
482
483
484
485
486)

Stavy po opakovaném zánětu 
plic, jestliže se zánět vyskytl 
nejméně 3x v posledních 3 letech. 
Návrh vystavuje: interní oddělení,
oddělení TRN nebo obvodní lékař.

Bardejov 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Nový Smok. 
Štrb. Pleso

21 Kouření. 
Bronchiektazie.

V/6x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích dolních cest dýcha-
cích a plic do 6 měsíců od operace.
Návrh vystavuje: oddělení TRN nebo
chirurgické oddělení.

Bardejov 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Nový Smok. 
Štrb. Pleso

21 Kouření, 
empyémy, píštěle.

V/7
(472
473)

Hypertrofické záněty nebo atrofické 
záněty horních cest dýchacích, 
v soustavném odb. léčení 
Návrh vystavuje: ORL oddělení 
nebo obvodní lékař.

Bardejov 
Bílina3) 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně
Nimnica

21 Kouření, 
hnisavé záněty vedlejších nosních
dutin vyžadující chirurgickou léčbu.

V/8
(477)

Alergické rýmy prokázané alergolo-
gickým vyšetřením v soustavném léče-
ní. Návrh vystavuje: ORL oddělení,
alergologická ordinace.

Bardejov 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Štrb. Pleso

21 Kouření, 
hnisavé záněty vedlejších nosních
dutin vyžadující chirurgickou léčbu.

V/9
(473)

Chronické sinusitidy a sinobronchitidy
v soustavném odborném léčení. 
Návrh vystavuje: ORL oddělení, TRN
nebo obvodní lékař.

Bardejov 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně
Nimnica

21 Hnisavé záněty vedlejších nosních
dutin vyžadující chirurgickou léčbu,
kouření.

V/10
(472)

Ozaena v soustavném 
odborném léčení. 
Návrh vystavuje: ORL odd.

Bílina 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice
Nimnica

21 Kouření, 
rhinosclerom neléčený.

V/11x 
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích horních cest dýcha-
cích do 6 měsíců od operace. 
Návrh vystavuje: ORL oddělení. 
Pozn.: netýká se stavů po operaci
tonzil, adenoidních vegetací a nosní
přepážky.

Bardejov 
Jeseník 
Karl. Stud.
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Štrbské Pleso

21 Kouření.
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VI. Nemoci nervové

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových
pracoviš� „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací VI/3 a VI/4 poskytována
mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně — v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu VI: vážnější psychické poruchy, nemožnost zátěže pacienta rehabilitační léčbou,
kožní defekty, stavy, jež nelze rehabilitací ovlivnit.

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VI/1x
(342
344
353
354
355
357)

Chabé obrny (mimo poúrazové) 
včetně poinfekčních polyradikuloneuri-
tid do 36 měsíců po odeznění akutní-
ho stadia. 
Na předvolání: 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Pozn.: nevztahuje se na obrnu lícního
nervu. Do lázeňského místa Jánské
Lázně lze navrhovat nemocné se stavy
po poliomyelitidě bez časového omeze-
ní, pokud je u nich předpoklad zpoma-
lení progrese onemocnění a pohybové
deteriolizace. Opakování častější než
1x za 2 roky je možné pouze na návrh
nervového oddělení NsP III. typu.

Bojnice 
Jánské Lázně 
Rajecké Teplice
Velké Losiny

dle 
potřeby

VI/2
(138
335
342
344
353
354
355
357)

Chabé obrny (mimo poúrazové) 
a stavy po poliomyelitidě. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.

Dubí 
Rajecké Teplice 
Vráž

21

VI/3
(357)

Polyneuropatie s paretickými projevy.
Návrh vystavuje: nervové oddělení.

Bílina 
Bojnice 
Dubí 
Dudince
Jáchymov
Kunerad4) 
Mar. Lázně 
Mšené 
Pieš�any 
Raj. Tep. 
Teplice 
Trenč. Tep. 
Vráž

21

VI/4
(353)

Kořenové syndrómy vertebronního pů-
vodu v soustavném odborném léčení.
Návrh vystavuje: nervové, ortopedické
nebo rehabilitační oddělení, popř.
obvodní lékař.

Bělohrad 
Bílina 
Bojnice 
Dubí 
Dudince
Jáchymov
Kováčová3)
Kunerad4) 
Mar. Lázně
Pieš�any 
Raj. Tep. 
Sklené Tep. 
Trenč. Tep.
Velichovky 
Vráž

21

4) Pouze pro členy Slovenského Svazu protifašistických bojovníků.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VI/5x
(320
322
323
324
325
326)

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
(stavy po meningoencefalitidách 
a myelitidách) po skončení akutního
období, pokud jsou přítomny
spastickoparetické známky, do 12 mě-
síců od vzniku onemocnění. 
Na předvolání. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.

Bojnice 
Ján. Lázně
Karviná 
Pieš�any 
Trenč. Tep. 
Vel. Losiny

dle 
potřeby

VI/6x
(320
322
323
324
325
326)

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
(stavy po meningoencefalitidách a po
myelitidách), pokud jsou přítomny
spastickoparetické známky, od 12 do
36 měsíců po vzniku onemocnění.
Návrh vystavuje: nervové oddělení.

Bojnice 
Mar. Lázně
Pieš�any 
Trenč. Tep.

21

VI/7x
(430
431
432
433
434
436
438)

Hemiparézy a paraparézy cévního pů-
vodu po odeznění akutního stádia do
24 měsíců od vzniku bez výraznějších
psychických změn a se známkami
obnovující se funkce. 
Na předvolání. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Pozn.: u každého nemocného je před
podáním návrhu nutná konzultace
internisty, který se vyjádří o možnosti
zatížení léčebnou tělesnou výchovou,
z hlediska kardiovaskulárního aparátu.

Bojnice 
Dubí 
Karviná 
Pieš�any 
Vel. Losiny

dle 
potřeby

Věk nad 75 let. Opakování náhlé
cévní mozkové příhody více než 2x,
kouření, klidová nebo noční dušnost,
chronické otoky s hepatomegalií, reci-
divy hemiparézy do 1 roku od první
ataky onemocnění, nebezpečí emboli-
zace, těžké fatické poruchy, zejména
percepční.

VI/8x
(430
431
432
433
434
436
438)

Hemiparézy a paraparézy cévního pů-
vodu po 24 měsících od vzniku u pra-
cujících, je-li předpoklad, že lázeňské
léčení přispěje k udržení pracovní
schopnosti. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Pozn.: u každého nemocného 
je před podáním návrhu nutná
konzultace internisty, který se vyjádří
o možnosti zatížení léčebnou tělesnou
výchovou z hlediska kardiovaskulární-
ho aparátu. 
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Bojnice 
Dubí 
Pieš�any 
Vráž

21 Opakování náhlé cévní mozkové pří-
hody více něž 2x, kouření, klidová či
noční dušnost, chronické otoky s he-
patomegalií, recidivy hemiparézy do 1
roku od první ataky onemocnění, ne-
bezpečí embolizace, těžké fatické po-
ruchy, zejména percepční.

VI/9x
(dle.
zákl.
dg.)

Stavy po poraněních a operacích
centrálního a periferního nervstva 
s poruchami hybnosti, se známkami
obnovující se funkce do 24 měsíců 
od úrazu nebo operace. 
Na předvolání. 
Návrh vystavuje: nervové nebo 
rehabilitační oddělení.

Bojnice 
Ján. Lázně
Karviná 
Pieš�any 
Trenč. Tep. 
Vel. Losiny

dle 
potřeby

VI/10x
(340
341)

Roztroušená skleróza a jiná demyelini-
zační onemocnění mimo ataku 
v soustavném odborném léčení. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.

Dubí 
Pieš�any 
Trenč. Tep. 
Vráž

21 Výrazná ataxie, pokročilé plegické
stavy, ataky opakující se do 1 roku.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VI/11x
(358
359)

Nervosvalová degenerativní 
onemocnění. 
Na předvolání. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení. 
V návrhu nutno uvést výsledek 
kardiologického vyšetření.

Ján. Lázně 
Vel. Losiny

dle 
potřeby

Myasthenická onemocnění 
a paroxysmální svalové obrny. 
Projevy kardiální insuficience.

VI/12x
(336)

Syringomyelie s paretickými projevy
v soustavném odborném léčení. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Dubí 
Mar. Lázně
Pieš�any 
Vráž

21 Poruchy dýchací 
a polykací.

VI/13x
(343)

Dětská mozková obrna při možnosti
samostatné chůze a bez výrazných
psychických změn, jsou-li 
předpoklady dalšího zlepšení funkce. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Pozn.: opakování je možné 1x za 2
roky a za předpokladu udržení pra-
covní schopnosti.

Dubí 
Mar. Lázně
Pieš�any 
Vráž

21

VI/14x Parkinsonova choroba u pracujících,
je-li léčení předpokladem k udržení
pracovní schopnosti. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Dubí 
Vráž

212) Netýká se parkinsonského 
syndromu při ateroskleróze.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových
pracoviš� „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací VII/6, VII/10 a VII/11
poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VII/1
(714)

Progresívní polyartritis 
a její varianty (např. psoriatická 
artritis a kloubní syndrom 
Reiterovy nemoci) v I. a II. stadiu
s funkčním postižením 
třídy „A“ až „B“, soustavně léčené. 
Návrh vystavuje: reumatologická 
ordinace, interní oddělení 
nebo obvodní lékař.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Darkov 
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerad4)
Pieš�any 
Raj. Tep. 
Slatinice 
Sklené Tep.
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

21 Vysoká nebo narůstající 
aktivita, dosud nestabilizovaná 
přiměřenou léčbou.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VII/2x 
(714)

Progresívní polyartritis 
a její varianty (např. psoriatická 
artritis nebo kloubní syndrom 
Reiterovy nemoci) ve III. a vyšším 
stadiu s funkčním postižením třídy
nejvýše „C“, soustavně léčené. 
Návrh vystavuje: reumatologická 
ordinace, interní oddělení nebo
obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí
„x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“,

Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Darkov 
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerad4)
Pieš�any 
Raj. Tep. 
Sklené Tep.
Teplice 
Trenč. Teplice 
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

212) Progresívní polyartritis 
a její varianty (např. psoriatická 
artritis nebo kloubní syndrom 
Reiterovy nemoci) ve III. a vyšším 
stadiu s funkčním postižením třídy
nejvýše „C“, soustavně léčené. 
Návrh vystavuje: reumatologická 
ordinace, interní oddělení nebo
obvodní lékař.  
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí 
„x“, ve II. a III. čtvrtletí bez  „x"

VII/3
(720)

Spondylitis ankylosans (Běchtěrevova
nemoc) v I. a II. stádiu s funkčním
postižením třídy A-B, soustavně léče-
ná. Návrh vystavuje: reumatologická
ordinace, interní nebo rehabilitační
oddělení, příp. obvodní lékař.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Darkov 
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerad4) 
Mšené 
Pieš�any 
Raj. Tep. 
Sklené Tep.
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

21 Vysoká nebo narůstající aktivita,
nestabilizovaná přiměřenou léčbou.

VII/4x 
(720)

Spondylitis ankylosans (Běchtěrevova
nemoc) III. a vyššího stadia s
funkčním 
postižením třídy nejvýše „C“,
soustavně léčená. 
Návrh vystavuje: reumatologická 
ordinace, interní nebo rehabilitační 
oddělení, příp. obvodní lékař. 
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Darkov 
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerad4)
Pieš�any 
Raj. Teplice 
Sklené Tep.
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

212) Vysoká aktivita nestabilizovaná přimě-
řenou léčbou, těžší viscerální postiže-
ní, těžké projevy nežádoucích účinků
léků, včetně kortisonoidů, destrukční
změny kyčelních kloubů s podstat-
ným omezením hybnosti.

VII/5x 
(737)

Skoliózy idiopatické a jiné etiologie
s tíží zakřivení 20o-60o dle Cobba, do
25 let věku, soustavně léčené na orto-
pedickém nebo rehabilitačním odděle-
ní. Na předvolání. 
Návrh vystavuje: ortopedické nebo re-
habilitační oddělení.

Bojnice 
Dudince 
Ján. Lázně
Karviná 
Mar. Lázně
Pieš�any 
Trenč. Teplice

dle potřeby Funkční skoliotické držení 
bez morfologických změn na RTG.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VII/6
(711)

Reaktivní a druhotné artritidy (např.
poinfekční) trvající déle než 6 měsíců,
u infekčních po sanaci fokusů,
v soustavném léčení. 
Návrh vystavuje: reumatologická 
ordinace, interní oddělení nebo
obvodní lékař. 
Pozn.: lázeňskou péči lze poskytnout
jen jednou.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Darkov 
Dudince 
Fr. Lázně 
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerad4)
Mšené 
Ostrož. N. Ves
Pieš�any 
Raj. Teplice 
Sklené Tep.
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

21 Tuberkulózní artritidy 
a artritidy vysoce aktivní, 
dosud léčbou nestabilizované.

VII/7
(715)

Koxartróza v I. a II. stadiu s funkčním
postižením třídy „A“ až „B“ 
v soustavném léčení. 
Návrh vystavuje: reumatologická ordi-
nace, ortopedické nebo rehabilitační
oddělení, popř. obvodní lékař.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Číž 
Darkov 
Dudince 
Fr. Lázně
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerad4)
Mšené 
Ostrož. N. Ves
Pieš�any 
Raj. Teplice 
Sklené Tep.
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

21 Rychlá progrese onemocnění 
s vývojem destruktivních RTG 
změn spojených s trvalou těžkou 
iritací.

VII/8x 
(715)

Koxartrózy III. nebo IV. stádia
s funkčním postižením třídy 
nejvýše „C“, soustavně léčené. 
Návrh vystavuje: ortopedické 
nebo rehabilitační oddělení nebo 
reumatologická ordinace, 
příp. obvodní lékař. 
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. 
a III. čtvrtletí bez „x“.

Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Číž, Darkov 
Dudince
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerad4)
Pieš�any 
Sklené Teplice
Slatinice 
Teplice 
Trenč. Teplice
Toušeň, Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

212) Výrazně progredující proces
s rychlým vývojem RTG změn 
nestabilizované osteonekrózy 
hlavic či acetabula. 
Neschopnost samostatného 
pohybu.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VII/9
(715)

Artrózy provázené funkční poruchou,
soustavně léčené 
Návrh vystavuje: ortopedické, rehabili-
tační nebo interní oddělení, popř.
obvodní lékař. 
Pozn.: u obézních nemocných po pro-
kázaném snížení hmotnosti. Lá-
zeňskou léčbu je možné opakovat 1x
za 2 roky.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Číž 
Darkov 
Dudince 
Fr. Lázně 
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerad4) 
Mšené 
Ostrož. N. Ves
Pieš�any 
Raj. Teplice 
Sklené Teplice
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

21 Destrukce kloubů s hrubou 
poruchou osy, nestabilizovaná 
osteonekróza, výrazné příznaky 
druhotné iritace znemožňující 
rehabilitaci. Těžký varikózní 
syndrom s žilní nedostatečností.

VII/10 
(721
722
723
724
732)

Vertebrogenní syndrom s přechodný-
mi funkčními bolestivými poruchami,
soustavně léčený. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař, příp.
ortopedické, rehabilitační nebo 
nervové oddělení nebo reumatologická
ordinace. 
Pozn.: lázeňskou léčbu je možno opa-
kovat 1x za 2 roky. U obézních ne-
mocných po prokázaném snížení
hmotnosti.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Číž 
Darkov 
Dudince 
Fr. Lázně 
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerad4) 
Mar. Lázně 
Mšené 
Ostrož. N. Ves
Pieš�any 
Raj. Teplice 
Sklené Tep.
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky 
Vráž

21 Kompresivní radikulární 
syndrom.

VII/11
(725
726
727
728
729)

Projevy na svalech, šlachách, burzách,
povázkách, infekčního, toxického,
traumatického nebo reumatického 
původu a změny spadající do oblasti
mimo kloubního reumatismu (pe-
riartritidy aj.) s opakovaným nebo
provleklými funkčními poruchami,
soustavně léčené alespoň 6 měsíců.
Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř.
reumatologická ordinace, ortopedické,
rehabilitační nebo interní oddělení.

Bechyně 
Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Číž 
Darkov 
Dudince 
Fr. Lázně 
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerad4) 
Mšené 
Ostrož. N. Ves
Pieš�any 

21
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

Raj. Teplice
Slatinice 
Teplice 
Toušeň 
Trenč. Teplice
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

VII/12x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po úrazech nebo operacích 
pohybového ústrojí včetně operací 
meziobratlové ploténky a operací
s použitím náhrady kloubní, které jsou
provázené oslabením síly svalové nebo
omezením pohyblivosti kloubů,
příp.obrnami nejdéle do 18 měsíců po
úrazu nebo operaci. Na předvolání.
Návrh vystavuje: chirurgické, ortope-
dické nebo rehabilitační oddělení.

Bohdaneč5)
Bojnice 
Dudince 
Ján. Lázně
Karviná 
Mar. Lázně
Pieš�any 
Teplice5) 
Trenč. Teplice
Třeboň5)

dle 
potřeby

Nezhojené rány.

VII/13
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po úrazech nebo operacích 
pohybového ústrojí včetně operací 
meziobratlové ploténky a operací
s použitím náhrady kloubní, které jsou
provázené omezením pohyblivosti 
kloubů, příp. obrnami, od 18 do 36
měsíců po úrazu nebo operaci. 
Návrh vystavuje: chirurgické, ortope-
dické nebo rehabilitační oddělení,
popř. obvodní lékař.

Bělohrad
Bohdaneč 
Bojnice 
Darkov 
Dudince
Jáchymov
Kováčová3) 
Mšené 
Pieš�any 
Raj. Tep. 
Teplice 
Trenč. Teplice 
Třeboň 
Turč. Teplice
Velichovky

21 Nezhojené rány.

VII/14x
(dle
zákl.
dg.)

Nemocní v předoperační přípravě 
28 dní před plánovanou náhradou
kloubní. 
Na předvolání.
Návrh vystavuje: chirurgické, ortope-
dické nebo rehabilitační oddělení.

Bohdaneč 
Bojnice 
Dudince 
Karviná 
Pieš�any 
Teplice 
Třeboň 
Trenč. Teplice

dle potřeby
(nejvíce 
28 dní)

VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku
v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertenze nad 16 kPa diastol. tlaku (=120 mm Hg),
hodnota kreatinu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VIII/1 
(590
595)

Netuberkulózní vleklé záněty cest mo-
čových (cystitidy, lehké formy pyelo-
nefritidy). 
Návrh vystavuje: interní nebo urolo-
gické oddělení, popř. obvodní lékař.

Mar. Lázně 
Turč. Teplice

21

5) Pouze stavy po operacích s použitím náhrady kloubní.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

VIII/2x
(590
592
593
753)

Vleklá pyelonefritis v solitární ledvině,
nefrolitiasa v solitární ledvině, 
neindikovaná k operační léčbě,
cystická onemocnění ledvin, 
nefrokalcinóza s výjimkou neléčené 
hyperparatyreózy. 
Návrh vystavuje: urologické nebo
interní oddělení.

Mar. Lázně 
Turč. Teplice

21

VIII/3 
(592
594)

Drobná urolitiáza se spontánními
odchody kaménků bez prokazatelného
městnání v horních močových
cestách. Urátová litiáza vhodná ke
konzervativní léčbě. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř.
urologické nebo interní oddělení.
Pozn.: netýká se neléčených hyperpa-
ratyreóz.

Mar. Lázně 
Turč. Teplice

21

VIII/4x
(592)

Oboustranná nefrolitiáza, která není
indikovaná k operační léčbě. Cystino-
vá nefrolitiáza. 
Návrh vystavuje: interní nebo urolo-
gické oddělení. 
Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Mar. Lázně 
Turč. Teplice

21

VIII/5x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích ledvin a močových
cest, včetně operací endovesikálních,
stavů po prostatektomii a nefroli-
totrypsii (nefrolitolapaxii) do 6 měsíců
od operace. 
Návrh vystavuje: urologické oddělení. 
Pozn.: netýká se stavů po
diagnostických výkonech a endovesi-
kálních lavážích.

Mar. Lázně 
Turč. Teplice

21

VIII/6 
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích ledvin a močových
cest včetně operací endovesikálních
a stavů po prostatektomii, pokud přetrvá-
vá zánět, do 6 měsíců po operaci. 
Návrh vystavuje: urologické oddělení
nebo interní oddělení, popř. obvodní
lékař.

Mar. Lázně 
Turč. Teplice

21

VIII/7 Prostatitida, prostatovesikulitida, 
chronická uretritida, v soustavném
odborném léčení. 
Návrh vystavuje: urologické oddělení,
popř. obvodní lékař.

Mar. Lázně
Turč. Teplice

21

IX. Nemoci duševní
Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových

pracoviš� „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikace IX/1 poskytována
mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu: disociální chování, stavy vyžadující ústavní psychiatrické léčení, suicidální tendence,
závislost na návykových látkách, rozvinuté stavy demence, poruchy vědomí.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

IX/1
(300)

Neurózy a jiné nepsychotické reaktivní
poruchy po intenzivní systematické
psychiatrické léčbě. 
Návrh vystavuje: psychiatrické odděle-
ní, ev. obvodní lékař.

Dubí 
Jeseník 
Libverda 
Nový Smok. 
Vráž 
Vyš. Ružbachy

21 Účelové reaktivní stavy.

IX/2
(294
309
437
440)

Pseudoneurotická stadia rozvíjejících
se organických psychosyndromů po
intenzívní ambulantní psychiatrické
léčbě. 
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo
psychiatrické oddělení. Pozn.: nutné
odborné interní vyšetření.

Dubí 
Jeseník 
Vráž 
Vyš. Ruž. 
Libverda

21 Klidová nebo noční dušnost, klinické
známky městnání ve velkém oběhu,
hypertenze III. st. podle SZO, maligní
hypertenze, stavy po mozkových pří-
hodách s těžkou poruchou hybnosti.

IX/3x
(294
309
437
440)

Pseudoneurotická stadia rozvíjejících
se organických psychosyndromů po
intenzivní dlouhodobé léčbě na lůžko-
vém psychiatrickém oddělení. 
Návrh vystavuje: psychiatrické 
oddělení. 
Pozn.: nutné odborné interní vyšetření.
Pouze v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III.
čtvrtletí bez „x“.

Dubí 
Jeseník 
Vráž 
Vyš. Ružbachy

21 Klidová nebo noční dušnost, klinické
známky městnání ve velkém oběhu,
hypertenze III. st. podle SZO, maligní
hypertenze, stavy po mozkových pří-
hodách s těžkou poruchou hybnosti.

IX/4
(295
296
297
298
299)

Psychózy symptomatické a endogenní
mimo akutní fázi, v remisi, schopné
přizpůsobení lázeňskému režimu.
Návrh vystavuje: psychiatrické 
oddělení.

Dubí 
Jeseník 
Vráž 
Vyšné Ružbachy

21

X. Nemoci kožní

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových
pracoviš� „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací X/1 a X/6 poskytována
mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu: impetiginizace, mikrobiální ekzém, pro Smrdáky též asthma bronchiale a asthmoidní
bronchitida.

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

X/1
(692)

Chronické nebo recidivující ekzémy, 
lokalizované i generalizované formy.
Návrh vystavuje: kožní oddělení,
obvodní lékař.

Lipová-Lázně 
Smrdáky

28 Mikrobiální ekzém.

X/2x
(691)

Atopická dermatitida. 
Návrh vystavuje: kožní oddělení.

Lipová-Lázně 
Smrdáky

28

X/3
(696)

Psoriasis vulgaris. Návrh vystavuje:
kožní oddělení, obvodní lékař.

Lipová-Lázně 
Smrdáky

28

X/4x
(696)

Psoriasis generalisata 
nebo arthropatica. 
Návrh vystavuje: kožní oddělení, 
v případě psoriasis arthropatica 
se vyžaduje i nález reumatologické
ordinace.

Lipová-Lázně 
Smrdáky

28

X/5
(706)

Acne indurata et conglobata. 
Návrh vystavuje: kožní oddělení.

Lipová-Lázně 
Smrdáky

28
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

X/6
(dle
zákl.
dg.)

Chronické dermatózy s předpokladem
příznivého ovlivnění lázeňskou léčbou.
Návrh vystavuje: kožní oddělení.

Lipová-Lázně 
Smrdáky

28 Maligní progredující 
formy.

X/7x
(941
942
943
944
945
946)

Stavy po popáleninách 
a po rekonstrukčních výkonech, 
kde hrozí značné smrš�ování jizev, 
od 1 do 6 měsíců od zhojení. 
Na předvolaní. 
Návrh vystavuje: oddělení plastické
chirurgie, event. chirurgické oddělení
NsP II. nebo III. typu.

Bojnice 
Ján. Lázně 
Karviná

dle 
potřeby

 

XI. Nemoci ženské

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

XI/1x
(256
621
626
628
752)

Primární a sekundární infertilita, 
poruchy ovariální funkce a vývoje 
dělohy, soustavně léčené na ženském
oddělení u žen do 40 let věku. 
Návrh vystavuje: ženské oddělení. 
Pozn.: první pobyt na „x“, opakování
lázeňské péče bez „x“. U sterility je
nutné i vyšetření partnera a jde-li
o ženu starší 35 let je nutné též vy-
šetření obou partnerů oddělením lé-
kařské genetiky NsP III. typu.

Fr. Lázně 
Lúčky

28

XI/2x Chronické záněty vnitřních rodidel,
soustavně léčené na ženském odděle-
ní, nejdříve od 2 měsíců po odeznění
exacerbace. 
Návrh vystavuje: ženské oddělení.
Pozn.: — první pobyt celoročně na „x“, —
opakování lázeňské péče bez „x“.

Fr. Lázně 
Lúčky

28

XI/3x
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po rekonstrukčních operacích
vnitřních rodidel, stavy po jiných gyne-
kologických operacích, které byly
komplikované nebo po kterých došlo
ke komplikovanému pooperačnímu
průběhu, do 6 měsíců od operace.
Návrh vystavuje:  ženské oddělení.
Pozn.: lázeňská péče na tuto indikaci
může být uskutečněna též u žen do 21
let věku po břišních operacích se vzta-
hem ke krajině malé pánve, zejména
po appendektomii.

Fr. Lázně 
Lúčky

28

XI/4x
(639)

Komplikace po interrupci soustavně lé-
čené na ženském oddělení, do 6 měsí-
ců od výkonu u žen do 35 let věku.
Návrh vystavuje: ženské oddělení.

Fr. Lázně 
Lúčky

28

XI/5
(627)

Klimakterický syndrom. 
Návrh vystavuje: ženské nebo
psychiatrické oddělení. 
Pozn.: lázeňská péče může být
poskytnuta jen jednou.

Jeseník 
Vyšné Ružbachy

21
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XII. Nemoci z povolání

Poznámka: Kde je uvedeno oddělení TRN, rozumí se tím ve Slovenské republice oddělení TaRCH. Kde je uvedeno oddělení
nemocí z povolání, rozumí se tím ve Slovenské republice oddělení pracovního lékařství.

Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

XII/1x 
(990)

Preventivní léčení u pracovníků v ioni-
zujícím záření po 10 letech expozice 
ve II. a III. kategorií rizika záření 
a doléčování poškození ionizujícím 
zářením v důsledku překročení 
přípustných limitů. 
Návrh vystavuje: oddělení nemocí z po-
volání, ověřuje oddělení nemocí z povo-
lání.

Jeseník
Luhačovice 
Nový Smokovec
Štós6)

21

XII/2x 
(692)

Profesionální dermatózy s výjimkou
infekčních profesionálních dermatóz.
Návrh vystavuje kožní oddělení. 
Ověřuje ordinář pro kožní choroby 
z povolání.

Lipová— Lázně
Smrdáky

28 Impetiginizace. Pro Smrdáky je
kontraindikací též asthma bronchiale
nebo asthmoidní bronchitis.

XII/3x 
(993)

Onemocnění vyvolané prací ve stlače-
ném vzduchu (pouze kostní a kloubní
změny). 
Návrh vystavuje: ortopedické oddělení
nebo reumatologická ordinace. 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Bojnice 
Rajecké Teplice
Štós6) 
Teplice

21

XII/4x 
(994)

Onemocnění kostí, kloubů, svalů,
šlach, cév a nervů končetin způsobené
prací s vibrujícími nástroji a zařízení-
mi, nebo z dlouhodobého nadměrného
jednostranného přetížení. 
Návrh vystavuje: nervové nebo ortope-
dické oddělení (popř. oddělení nemocí
z povolání). 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Bojnice 
Rajecké Teplice
Štós6) 
Teplice

21

XII/5x 
(500
501
502
503
504
505
506
507
508)

Počáteční stavy pneumokonikóz bez
poruchy plicní funkce. 
Na předvolání.
Návrh vystavuje: závodní obvodní
lékař, oddělení TRN, příp. oddělení 
nemocí z povolání. 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Karl. Studánka
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Štós

dle 
potřeby

Kouření. Pokud jde o siliko—tuberkuló-
zu, je třeba postupovat obdobně jako
je uvedeno u tuberkulózy v části B
indikačního seznamu: 
Obecné kontraindikace lázeňské péče,
odst. 1.

XII/6x 
(500
501
502
503
504
505
506
507
508)

Pneumokonióza všech stádií 
s poruchou ventilační funkce. 
Na předvolání 
Návrh vystavuje: závodní obvodní
lékař, oddělení TRN, příp. oddělení ne-
mocí z povolání. 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Karl. Studánka
Luhačovice 
Štós

dle 
potřeby

Kouření. Pokud jde 
o silikotuberkulózu, 
je třeba postupovat obdobně 
jako je uvedeno u tuberkulózy 
v části B indikačního seznamu:
Obecné kontraindikace lázeňské 
péče, odst. 1.

6) V PLK Štós se lázeňská péče poskytuje „na předvolání“.
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Číslo Indikace Místo Délka 
léčebného
pobytu

Kontraindikace

XII/7x 
(506
987
989)

Následky poškození dýchacího ústrojí
leptavými parami, plyny a dráždivými
prachy. 
Návrh vystavuje: závodní obvodní
lékař, oddělení TRN, příp. oddělení 
nemocí z povolání. 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Jeseník 
Karl. Studánka
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Nový Smokovec
Štós6)

21 Kouření.

XII/8x 
(139
571
572
573)

Chronické onemocnění jater toxického
původu a stavy po virové hepatitidě,
která byla uznána za nemoc 
z povolání. 
Návrh vystavuje: interní oddělení. 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Bardejov 
Brusno 
Karlovy Vary

212) Pokročilá jaterní 
nedostatečnost.

XII/9x 
(023
139)

Kloubní a kostní formy brucelózy.
Návrh vystavuje: ortopedické oddělení.
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Darkov 
Rajecké Teplice
Teplice

21

XII/10x
 (348
354
357)

Nemoci periferního nebo centrálního
nervového systému bez výrazných
psychických změn, vyvolané toxickými
látkami, hlukem nebo fyzikálními
škodlivinami. 
Návrh vystavuje: nervové oddělení.
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Bojnice 
Dubí 
Jeseník 
Mar. Lázně
Rajecké Teplice
Vráž

21

XII/11x
 (990)

Práce v prostředí ionizujícího záření
v uranovém průmyslu a opravářské
práce hlavního technologického zaříze-
ní v kontrolovaných pásmech hlavního
výrobního bloku a budovy pomocných
provozů jaderných elektráren, trvá-li
práce déle než 3 roky. Na předvolání.
Návrh vystavuje: závodní obvodní
lékař nebo oddělení nemocí z povolání.
Ověřuje: klinika nemocí z povolání
v ČR též oddělení nemocí z povolání
ZÚNZ Uranového průmyslu, Příbram.

Mar. Lázně 
Štós 
Vyšné Ružbachy

dle 
potřeby

XII/12x
 (495)

Asthma bronchiale profesionale. 
Návrh vystavuje: oddělení TRN, 
interní oddělení, alergologické 
pracoviště. Na předvolání. 
Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.

Karl. Studánka
Luhačovice 
Mar. Lázně 
Štós

dle 
potřeby

Kouření.

XII/13x Práce ve výrobě rtuti v s. p. Železno-
rudné baně, Rudňany. 
Návrh vystavuje: závodní obvodní
lékař.

Nový Smokovec 21
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D .  I n d i k a č n í  s e z n a m  p r o  l á z e ň s k o u  p é č i  o  d ě t i

XXI. Onkologická onemocnění

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXI/1 
(podle 
zákl.
dg.)

Onkologická onemocnění do 24 měsí-
ců od ukončení komplexní léčby, 
bez jakýchkoli známek recidivy 
a metastáz. 
Návrh vystavuje klinika dětské 
onkologie FN Praha 5 — Motol 
a oddělení dětské onkologie FN 
s poliklinikou v Brně.

Jánské Lázně

XXII. Choroby oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční
dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze.

Určení dětských lázeňských léčeben: Poděbrady, Sliač a Teplice n/B.— pro děti od 3 let; Sadská — pro děti od 6 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXII/1
(390
391
392)

Stavy po revmatické horečce od 6 do
12 měsíců po vymezení aktivity.

Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/2
(422)

Stavy po akutní kartitidě nerevmatické
para či postinfekční od 6 do 12 měsíců
po vymizení aktivity.

Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/3
(393
424
425)

Chronické karditidy. Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/4
(746
747)

Vrozené vady a získané vady srdce
a velkých cév před operací.

Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/5
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích vrozených nebo
získaných vad oběhového ústrojí.

Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/6
(390
710)

Systémové revmatické a jiné kolagenní
onemocnění s postižením oběhového
aparátu i kloubní formy.

Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/7
(306)

Neurocirkulační asthenie závažné
symptomatologie.

Poděbrady 
Sliač 
Teplice n/B

XXII/8
(401
402
403
404)

Juvenilní hypertenze, zejména spojená
s obezitou.

Poděbrady 
Sliač 
Sadská 
Teplice n/B

XXII/9
(443)

Nemoci periferních tepen. Poděbrady 
Sadská
Sliač
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XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 1 g % a méně ).

Určení dětských léčeben: K. Vary — pro děti od 3 let; Bardejov — pro děti od 4 let

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXIII/1
(dle
zákl.
dg.)

Chronické onemocnění žaludku,
funkční poruchy žaludku, chronická
gastritis a duodenitis erosiva, vředová
choroba žaludku a dvanáctníku, stavy
po operacích žaludku a dvanáctníku.

Bardejov 
K. Vary

Stenózy a penetrace, případy 
vyžadující reoperaci.

XXIII/2
(dle
zákl.
dg.)

Chronické onemocnění střev, vrozené
anomálie tenkého a tlustého střeva,
funkční poruchy tenkého a tlustého
střeva, chron. enterokolitidy včetně M.
Crohn a ostatní primarní 
malabsorpční syndromy, dermato-
genní malabsorpční syndromy, polypo-
sis intestini, megacolon vrozené i získa-
né, stavy po operacích na tenkém 
i tlustém střevě.

Bardejov 
K. Vary

Chronická parazitární 
a bacilární onemocnění střev.

XXIII/3
(dle
zákl.
dg.)

Nemoci jater, stavy po infekční hepati-
tidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve
stavu kompenzace, toxická poškození
jater, stavy po inf. mononukleóze s ja-
terní poruchou, stavy po úrazech
a operacích jater a jiné hepatopatie.

Bardejov 
K. Vary

Pokročilá jaterní nedostatečnost.

XXIII/4
(574
575
576)

Chronické onemocnění žlučníku 
a žlučových cest, vrozené poruchy
tvorby žluči a biliární sekrece, chron.
cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy
po operacích žlučníku a žluč. cest.

Bardejov 
K. Vary

Obstrukce nebo infekce 
žlučových cest, empyem 
žlučníku, cholangoitis.

XXIII/5
(577)

Chronické nemoci pankreatu, stavy 
po akutní pankreatitis, chron.
pankreatitis, pankreatická achylie vro-
zená i získaná, mukoviscidosa, stavy
po operacích a úrazech pankreatu.

Bardejov 
K. Vary

Časté exacerbace pankreatitidy.

XXIII/6
(783)

Poruchy výživy a celkové oslabení 
zdravotního stavu. 
Pozn.: léčí se pouze děti z pánevních
okresů Chomutov a Sokolov.

Kyselka u 
K. Varů 

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Určení dětských lázeňských léčeben: K. Vary a Bludov — pro děti od 3 let; Sadská — pro děti od 6 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXIV/1
(250)

Diabetes mellitus. K. Vary Nestabilizovaný diabetes.

XXIV/2
(272
278)

Obezita s více než 50 % náležité
hmotnosti.

Bludov 
K. Vary 
Poděbrady
Sadská 
Sliač
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XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách.

Určení dětských lázeňských léčeben: Štrbské Pleso a Velké Losiny pro děti od 3 let; Lúčivná pro děti od 5 let; Luhačovice
pro děti od 6 let; Jánské Lázně a Kynžvart pro děti od 2 do 15 let, Horný Smokovec pro děti od 3 do 6 let, Štós pro děti
ze SR od 4 do 6 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXV/1
(472
474
476
478)

Recidivující katary horních cest 
dýchacích s oslabenou odolností.

Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná 
Luhačovice 
Štós

XXV/2
(508)

Alergické rýmy prokázané 
alergologickým vyšetřením.

Kynžvart 
Štrbské Pleso 
Luhačovice

XXV/3
(490
491)

Bronchitis recidivans. Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná 
Luhačovice 
Štós 
Štrbské Pleso
Velké Losiny

Bronchiektazie.

XXV/4
(473
490
491)

Sinobronchitis. Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná 
Luhačovice 
Štós 
Velké Losiny

Bronchiektazie.

XXV/5
(480
487)

Rekonvalescence pro zánětu plic 
opakovaném v průběhu posledních 
2 let.

Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná 
Štós 
Štrbské Pleso
Velké Losiny
 Luhačovice

Bronchiektazie.

XXV/6
(491)

Bronchitis asthatica, spastica
a obstructiva.

Kynžvart
Lúčivná 
Luhačovice 
Štós 
Štrbské Pleso
Velké Losiny

XXV/7
(493)

Asthma bronchiale. Kynžvart
Lúčivná 
Luhačovice
Štrbské Pleso
Velké Losiny

Bronchiektazie.

XXV/8
(519)

Dermorespirační syndrom. Jánské Lázně
Kynžvart 
Luhačovice 
Štós 
Štrbské Pleso
Velké Losiny

Bronchiektazie.
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Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXV/9
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po plicních operacích. Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart 
Luhačovice 
Velké Losiny

Bronchiektazie.

XXV/10
 (dle
zákl.
dg.)

Netuberkulózní onemocní dýchacího
ústrojí. Pozn.: určeno pro děti z pá-
nevních oblastí Chomutov a Sokolov.

Kyselka 
u K. Varů

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Určení dětských lázeňských léčeben: Velké Losiny — pro děti od 1 roku; Jánské Lázně — pro děti od 2 let; Číž, Darkov,
Kováčová, Pieš�any, Teplice, Železnice — pro děti od 3 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXVI/1
(dle
zákl.
dg.)

Syndrom periferního motorického 
neuronu jakékoliv etiologie 
(chabé obrny). 
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti
přímo z nemocničního lůžka po
odeznění akutního stadia nebo 
po operaci.

Jánské Lázně 
Kováčová 
Pieš�any 
Velké Losiny

XXVI/2
(359)

Svalová distrofie a jiná svalová one-
mocnění.

Jánské Lázně
Pieš�any

Imobilní pacienti 
s rychlou progresivitou nemoci.

XXVI/3
(343
348
349)

Dětská mozková obrna a příbuzné
stavy (mozečkové syndromy a hybné
poruchy v rámci malých mozkových
postižení).

Jánské Lázně 
Kováčová 
Pieš�any 
Teplice 
Velké Losiny 
Železnice

Mentální retardace znemožňující
spolupráci při léčebné rehabilitaci
a při uplatňování režimu sanatorní
léčby.

XXVI/4
(dle
zákl.
dg.)

Jiné hybné poruchy centrálního 
původu; hybné poruchy po zánětech
mozku a míchy, degenerativní 
a heredofamiliární onemocnění 
ovlivnitelná léčebnou rehabilitací,
hybné poruchy po cévních příhodách
mozkových, hybné poruchy 
po úrazech mozku, hybné poruchy 
po operacích benigních nádorů CNS.
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti
přímo z nemocničního lůžka 
po odeznění akutního stádia 
nebo po operaci.

Jánské Lázně 
Kováčová 
Pieš�any 
Teplice 
Velké Losiny 
Železnice 

Mentální retardace znemožňující
spolupráci při léčebné rehabilitaci
a při uplatňování režimu sanatorní
léčby.

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Určení dětských lázeňských léčeben: Jánské Lázně — pro děti od 2 let; Číž, Darkov, Kováčová, Pieš�any — pro děti od
3 let; Lázně Bělohrad — pro děti od 6 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXVII/1
 (713
714)

Juvenilní chronická artritis 
a jiná chronická onemocnění kloubů 
a páteře. 
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti
přímo z nemocničního lůžka.

Bělohrad 
Pieš�any 
Sliač

Výrazné oběhové poruchy.
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Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXVII/2
 (754
755
756)

Vrozené ortopedické vady pohybového
aparátu.

Bělohrad 
Jánské Lázně
Pieš�any

XXVII/3
 (dle
zákl.
dg.)

Stavy po úrazech a ortopedických ope-
racích při poruše motorických funkcí
do 12 měsíců po úrazu nebo operaci.

Bělohrad 
Jánské Lázně 
Kováčová 
Pieš�any 
Poděbrady

XXVII/4
 (737)

Skoliózy — mobilní ve stálé rehabili-
tační péči.

Bělohrad 
Jánské Lázně 
Kováčová 
Pieš�any

XXVII/5
 (732)

Osteochondrózy ve stadiu reparačním.
Morbus Perthes ve stadiu reparačním.

Číž 
Darkov 
Pieš�any

XXVII/6
(732)

Morbus Scheuermann. Bělohrad 
Číž 
Darkov 
Pieš�any

XXVII/7
 (730)

Vleklé osteomyelitidy. Číž 
Darkov 
Pieš�any 
Teplice 
Teplice n/B

Stavy s píštělí.

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Určení dětských lázeňských léčeben: Bludov — pro děti od 3 let; Mar. Lázně — pro děti od 6 let; Bardejov — pro děti
od 4 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXVIII/1
 (590
595
597)

Recidivující nebo vleklé netuberkulózní
záněty ledvin a močových cest na
podkladě anatomické nebo funkční
léze.

Bardejov 
Bludov 
Mar. Lázně

Známky ledvinné nedostatečnosti
s kreatininemií nad 150 umol.

XXVIII/2
 (592
594)

Urolitiáza — po operaci nebo
spontánním odchodu konkrementu
— s konkrementem in situ, 
 neoperabilní stavy,
— recidivující formy sui generis 
 nebo metabolicky podmíněné. 
Pozn.: dle možnosti sdělit chemické
složení konkrementu.

Bardejov 
Mar. Lázně

Lokalizace konkrementu 
s nebezpečím kompletní 
blokády močových cest.

XXVIII/3
 (dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích močového ústrojí
(mimo urolitiázu) 
— do 12 měsíců po výkonu, 
— do 3 let po výkonu, pokud 
 jsou komplikovány infekčním 
 zánětem.

Bardejov 
Bludov 
Mar. Lázně

Operační rána s píštělí vyžadující
trvalé chirurgické ošetřování, stavy
vyžadující trvalé používání urinalu.

XXVIII/4
 (581
582
583)

Vleklá difusní onemocnění ledvinných
klubíček (glomerulonefritis, lipoidní
nefróza, hereditární nefropatie) pouze
v klidovém stádiu bez sklonu ke klinic-
kým recidivám a bez potřeby medika-
mentózní terapie ve vysokých dávkách.

Bardejov 
Mar. Lázně

Vysoká a nevyrovnaná aktivita 
onemocnění, sklon k iontové
a vodní disbalanci, FW vyšší 
než 50 mm/hod., kreatininemie
nad 150 umol.
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XXIX. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXIX: appendicitis chronica. Dětská lázeňská léčebna je určena pro dívky od 5 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXIX/1
(614
615
616)

Zánětlivá onemocnění zevních
a vnitřních rodidel.

Frant. Lázně

XXIX/2
(621
629)

Hypoplazie vnitřních rodidel a retrode-
viace dělohy.

Frant. Lázně

XXIX/3
(259
626
629)

Primární dysmenorea, primární 
amenorea s nadměrným růstem nebo
při zavedení umělého cyklu k zástavě
růstu, sekundární amenorea u
mentálních anorexií po velkém
zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-me-
norea.

Frant. Lázně

XXIX/4
(256
626)

Stavy po léčených juvenilních metrora-
giích hypohormonálních nebo zánětli-
vých.

Frant. Lázně Hyperestrogenní stavy.

XXIX/5
(dle
zákl.
dg.)

Sekundární poruchy cyklu po
infekčních chorobách s postižením ro-
didel.

Frant. Lázně

XXIX/6
(dle
zákl.
dg.)

Stavy po operacích vnitřních rodidel
a po jiných břišních operacích se vzta-
hem ke krajině malé pánve, zejména
po appendectomií do 6 měsíců od ope-
race.

Frant. Lázně

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém, pro Smrdáky obstrukční bronchitis a asthma bronchiale.

Určení dětských lázeňských léčeben: Darkov — pro děti od 3 let; Kynžvart — pro děti od 2 do 6 let; Smrdáky — pro
děti od 6 let; Teplice nad Bečvou — pro děti od 3 let.

Číslo Indikace Místo Kontraindikace

XXX/1
(696)

Psoriasis-chronické a recidivující
formy.

Darkov 
Kynžvart 
Smrdáky 
Teplice n/B

XXX/2
(691
692)

Chronické a recidivující ekzémy, včet-
ně atopického, chronické prurigo.

Darkov 
Kynžvart 
Smrdáky 
Teplice n/B

Impetiginizace, 
mikrobiální ekzémy.

XXX/3
(706)

Indurativní a konglobující formy akne. Darkov 
Smrdáky

XXX/4
(701)

Sklerodermie. Darkov 
Smrdáky

Maligní 
a progredující formy.

XXX/5
(701
757)

Ichtyózy. Darkov 
Kynžvart 
Smrdáky 
Teplice n/B
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