
Jak do našich lázní
se zdravotní pojišťovnou
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Lázně Luhačovice jsou největšími lázněmi na Moravě 
a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice.

Společnost Lázně Luhačovice, a.s. je největší lázeňskou společností v Luhačovicích. 
Navazuje na nejstarší tradice místního lázeňství a do Luhačovic 

ročně přiláká nejvíce návštěvníků.

Jako jediné lázeňské zařízení v Luhačovicích léčíme 
i dětské pacienty, a to už od 1,5 roku.

Lázně Luhačovice, a.s. spravují nejznámější pramen Vincentka 
a dalších 9 léčivých pramenů. Jako registrované nestátní zdravotnické zařízení 

splňujeme přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. 

Poskytujeme moderní léčbu na základě staleté tradice a zkušeností.

PALACE JURKOVIČŮV DŮM

UBYTOVÁNÍ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE
Nabízíme nejvíce variant ubytování od penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely.

PALACE**** | JURKOVIČŮV DŮM**** | DŮM B. SMETANY**** | MORAVA*** Superior | 
JESTŘABÍ*** | RIVIERA*** | ALPSKÁ RŮŽE**** | POD LIPAMI*** Superior | 

VEPŘEK | PÓLA | FORST | MYSLIVNA | TAŤÁNA | PLZEŇ | 

MIRAMONTI | VÍTKOV | VLASTIMILA | RODINA

U komplexní lázeňské péče plně hrazené zdravotní pojišťovnou hradí pojišťovna pacientům 
ubytování ve 2lůžkovém pokoji kategorie Standard A nebo Standard B. Pokud jsou tyto pokoje 
obsazené, nabídneme vám ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek.

  LÁZEŇSKÁ 

V LUHAČOVICÍCH 
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Lázeňská léčba unikátními přírodními léčivými vodami může být řešením vašich zdravotních 
obtíží. Zeptejte se svého lékaře na možnost lázeňské léčby hrazené zdravotní pojišťovnou. 

Lázeňská léčba s využitím jedinečných přírodních vod využívá léty prověřený léčebný účinek těchto 
léčivých zdrojů a bez vedlejších účinků přispívá k dobrému zdraví. Nedílnou součástí lázeňské léčby 
je příznivé klima, příroda a čistý vzduch.

Lázeňská léčba má prokazatelný blahodárný efekt při léčbě mnoha onemocnění. Pozitivní účinky se 
nedostavují pouze během samotného pobytu v lázních, ale přetrvávají ještě několik měsíců po jeho 
ukončení. Odborně vedená lázeňská léčba redukuje nutnost medikamentózní léčby a zlepšuje 
kvalitu života.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je důležitou součástí systému veřejné zdravotní péče v České 
republice. Má dlouholetou tradici a prokázané léčebné účinky především díky unikátním přírodním 
léčebným zdrojům a profesionální a odborně vedené rehabilitaci. 

Pokud to vyžaduje váš zdravotní stav a zároveň jsou splněny přesně stanovené podmínky, může 
lázeňskou léčbu hradit zdravotní pojišťovna. 

Podmínky pro úhradu lázeňské péče hrazené zdravotní pojišťovnou 
Podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění definuje novela 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 371/2021 Sb., konkrétně 
jeho příloha č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Zákonem dané podmín-
ky pro poskytování lázeňské péče doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 2/2015 Sb., 
kterou se řídí návrhová činnost, stanovuje také kontraindikace, které mohou zabránit poskytnutí 
lázeňské péče (např. kouření u nemocí dýchacího ústrojí, těhotenství,…).

Návrh na lázeňskou péči podává registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. 
Lázeňskou péči musí schválit zdravotní pojišťovna. 

LÁZEŇSKÁ LÉČBA
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TYPY ÚHRADY LÁZEŇSKÉ PÉČE 

Lázeňskou péči definuje zákon výhradně jako péči lůžkovou a nelze ji zaměňovat za ambulantní 
rehabilitaci. Kapacita léčebných výkonů i personální vybavení lázní se váže na počet zdravotnických 
lůžek. Proto musí být pacient během léčebného pobytu vždy ubytován v lázeňském zdravotnickém 
zařízení bez ohledu na to, zda jeho lázeňskou péči platí zdravotní pojišťovna plně nebo částečně.

Při KLP zdravotní pojišťovna hradí léčbu, stravování (racionální a dietní stravu dle Lázeňského 
dietního systému) a ubytování standardní úrovně v kategorii pokoje A nebo B. Obě kategorie 
představují dvoulůžkový pokoj se základním vybavením, v kategorii A je sociální zařízení přímo 
součástí pokoje, v kategorii B je společné pro více pokojů. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (jednolůž-
kový pokoj, televize, lednice, Wi-Fi apod.) je posuzováno jako nadstandard. 

Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. 
Naše lázeňská zařízení zajišťují pro pacienty ubytování ve výše definovaných standardech na 
vybrané části své ubytovací kapacity. Zbývající počet zdravotnických lůžek máme v pokojích vyššího 
standardu, které nabízíme také samoplátcům. Klienti zdravotních pojišťoven využívají tyto služby     
za příplatek. Pokud jsou pokoje ve standardech ubytování sjednaných zdravotními pojišťovnami 
obsazené, nabídneme pacientovi ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek. Jeho výše závisí na 
kategorii hotelu, vybavení pokoje, úrovni stravování a termínu lázeňské péče. 

O nadstandardní ubytování (např. ubytování v jednolůžkovém pokoji) a služby (snídaně formou 
bufetu, obědy a večeře výběrem z rozšířené nabídky jídel nebo formou bufetu) může před nástupem 
na KLP požádat sám pacient. 

Poskytování nadstandardního ubytování a služeb je vždy záležitostí dohody mezi lázněmi                       
a pacientem – jestliže pacient sám požádá o nadstandardní ubytování a služby, nebo lázeňské 
zařízení před nástupem na KLP tento nadstandard nabídne a pacient s tím souhlasí. Služby nad 
rámec standardu si hradí sám pacient.
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Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči 
ve dvou variantách:         

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE

Zdravotní pojišťovna hradí vše: 
léčbu, ubytování i celodenní stravu.

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE

Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. 
Ubytování a stravování si platíte sami.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE (KLP)



Na každý den pobytu v lázních se podle zákona o místních poplatcích vztahuje poplatek z po- 
bytu, který náleží obci. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni pacienti na komplexní lázeňské 
péči, osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli 
průkazu ZTP/P, a jejich průvodci, dále osoby mladší 18 let. Na pacienty příspěvkové lázeňské 
péče se poplatek z pobytu vztahuje.  
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Průvodce pro pobyt u KLP
V indikovaných případech schválí zdravotní pojišťovna pacientovi průvodce pro pobyt u KLP, kterého 
navrhne doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Zdůvodnění průvodce pro pobyt pak uvede 
v lékařské zprávě. Zdravotní pojišťovna hradí průvodci ubytování v pokoji s pacientem a stravu.

Délka KLP
Délku komplexní lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam dle jednotlivých indikací na 21 
nebo 28 dní. KLP čerpá pacient v době své pracovní neschopnosti, splňuje-li podmínky nároku 
podle právních předpisů o nemocenském pojištění. 

Doba platnosti návrhu na KLP je zpravidla 3 měsíce od data jeho schválení zdravotní pojišťovnou 
(II. stupeň naléhavosti), pokud není v indikačním seznamu uvedeno jinak; návrh na KLP pro děti 
platí 6 měsíců od data schválení zdravotní pojišťovnou. Během této doby musí pacient nastoupit 
do lázní.

Nástup na KLP
Systém poskytování komplexní lázeňské péče funguje na základě předvolání. To znamená, že lázně 
pacienta předvolají dle svých kapacitních možností nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. 
Termín nástupu na komplexní lázeňskou péči je pro pacienta závazný.

Současně lázně pacientovi zašlou další informace týkající se lázeňské léčby (kde se bude hlásit, co 
je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňské léčby vybaven léky, které permanentně 
užívá, a případně informace o možnostech nadstandardní péče a výši příplatků).    
Pokud máte schválený návrh na KLP, který je doručen lázním, můžete si písemně sjednat termín 
nástupu na KLP. V tomto případě se jedná o placenou službu dle individuálního požadavku pacienta. 

Poskytuje se v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro KLP, především u chronických onemoc-
nění, a to zpravidla jednou za dva roky. Všechny složky příspěvkové lázeňské péče, tj. léčení, ubyto-
vání a stravu, musí pacient čerpat v registrovaném lázeňském zařízení.

Při PLP zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Pacient si platí sám ubytování a stravu dle svých 
požadavků. Finanční výdaje za PLP závisí na její délce, standardu ubytování a stravování a také na 
ročním období, které si pro svou příspěvkovou lázeňskou péči pacient vybere.

Délku PLP stanovuje platný indikační seznam na 21 dní, případně na 14 dní v indikovaných 
případech. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené. Doba platnosti návrhu na PLP 
je 6 měsíců ode dne jeho schválení zdravotní pojišťovnou. Schválený návrh na příspěvkovou 
lázeňskou péči si můžete do našich lázní zaslat sami. Nezapomeňte uvést požadavky na ubytování     
a stravu, které si hradíte. 

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE (PLP)



JAK DO LÁZNÍ SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU 

1.

2.

3.

4.

5.

Pokud to váš zdravotní stav nebo zdravotní stav vašeho dítěte vyžaduje, požádejte lékaře o vyp- 
sání návrhu na lázeňskou péči. Lázeňská léčba není zařazena do tzv. indukované či vyžádané 
péče, a proto lékaři nehrozí žádné sankce za to, že vám lázně předepíše.

Lékař navrhne typ lázeňské péče. Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci léčené    
v Lázních Luhačovice, a.s., požádejte svého lékaře o navržení léčby v našich lázních.

Na výběr lázeňského zařízení máte právo. Pokud lékař vyplní v návrhu na lázeňskou péči Lázně 
Luhačovice, a.s. jako vámi vybraného poskytovatele lázeňské péče v Luhačovicích, nemůže 
zdravotní pojišťovna lázeňské zařízení změnit.

Návrh na lázeňskou péči schvaluje zdravotní pojišťovna. V odůvodněných případech může 
zdravotní pojišťovna namísto komplexní lázeňské péče schválit pouze péči příspěvkovou. Pokud 
vaše pojišťovna změní lázeňské zařízení na vašem poukazu, nebojte se požádat o vysvětlení. Dle 
platné legislativy máte právo nejen na výběr poskytovatele lázeňské péče (zdravotních služeb), 
ale také na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny.

Nebojte se obrátit s jakýmkoli dotazem na naše lázně. Rádi vám poradíme v rámci platné legisla-
tivy. Stejně tak vám pomůžeme vybrat vhodný pobyt pro samoplátce v případě, že vám lékař 
lázně nenavrhne či vám je zdravotní pojišťovna neschválí.

JAK POŽÁDAT LÉKAŘE O LÁZEŇSKOU PÉČI HRAZENOU ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
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Buďte aktivní! 
Nečekejte, až vám lékař lázně navrhne.         

ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE

na lázeňskou léčbu hrazenou 
zdravotní pojišťovnou sami.

VYUŽIJTE SVÉHO PRÁVA

Pamatujte, že máte právo
na výběr lázeňského zařízení!

5 JEDNODUCHÝCH RAD,



Požádejte svého lékaře, aby v návrhu na lázeňskou péči vypsal na 1. místo 
poskytovatele lázeňské péče Lázně Luhačovice, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 
Léčená onemocnění najdete na str. 10, 11

Naše lázně vám garantují poskytnutí špičkové lázeňské péče.

V Luhačovicích poskytuje lázeňskou léčbu více společností. 
Chcete se dostat právě k nám? 
Vyberte si Lázně Luhačovice, a.s. („akciovku") jako poskytovatele lázeňské péče. 

JAK PŘÍMO DO LÁZNÍ LUHAČOVICE, a.s.

Lázně Luhačovice, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.a.s.

7

JAK SE DOSTANU V LUHAČOVICÍCH DO „akciovky
„ 

?

Požádejte lékaře, aby vypsal v návrhu na lázeňskou péči 
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. Písmena a.s. (akciová společnost) vám zaručí léčbu právě    
v našich zařízeních v Luhačovicích. Pokud návrh na lázeňskou péči nebude obsaho-
vat celé jméno naší společnosti, může se dostat jinam. Po odeslání schváleného 
návrhu již není možné léčebné zařízení změnit! 
Trvejte na lázeňské společnosti, kterou si sami vyberete. 



NÁŠ TIPLÉČÍME PO CELÝ ROK
Pokud to váš zdravotní stav umožňuje a máte možnost naplánovat si lázeňskou 
léčbu, přijeďte na lázeňskou péči v zimním období. Poskytujeme stejně kvalitní služby 
za nejnižší ceny.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA V LUHAČOVICÍCH 

Nejznámější luhačovickou přírodní minerální vodou je Vincentka. Používá se k pitné kúře a jako 
jediný pramen se plní i do lahví. Je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České 
republice. Její léčebný účinek přímo z pramene je však nenahraditelný.

Ročně provedeme bezmála 200 000 inhalací minerální léčivé vody a na 80 000 přírodních mine- 
rálních koupelí.

Lázeňská léčba využívá i dalších devět hydrogenuhličitano-chlorido-sodných minerálních pramenů      
s vysokým obsahem minerálních látek podobného složení a s vynikajícím proplyněním volným 
oxidem uhličitým. Jejich teplota se pohybuje mezi 10 a 14 °C.

Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře podle předepsaného individuálního léčebného 
programu. Na základě vstupního vyšetření vám lázeňský lékař předepíše nejvhodnější procedury       
s využitím Vincentky a dalších unikátních přírodních léčivých vod a rehabilitace.

Základem lázeňské léčby dýchacího ústrojí jsou inhalace, koupele v přírodní minerální vodě a pitná 
kúra. Při inhalacích dochází k uvolnění dýchacích cest, zlepšení plicní ventilace a k úpravě dechové-
ho stereotypu. U pacientů s chronickým onemocněním dýchacích cest je zvlášť vhodné pro 
lázeňskou léčbu zimní období, protože zvýšenou zátěž způsobenou inverzí je možné lépe překonat 
na čistém vzduchu v prostředí Luhačovic.

Lázeňská léčba má prokazatelný léčebný efekt i u dalších onemocnění, která se u nás léčí. Léčíme 
různé indikace současně. Umožňují to naše jedinečné přírodní minerální vody. Pozitivní účinky 
lázeňské léčby přetrvávají ještě několik měsíců po jejím ukončení. 
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INHALACE PŘÍRODNÍ UHLIČITÁ KOUPEL



PŘÍRODNÍ UHLIČITÁ KOUPEL BALNEOPROVOZ V DĚTSKÉ LÉČEBNĚ MIRAMONTI

LÉČBA DĚTÍ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE

Děti léčíme podobně jako dospělé, tedy komplexním způsobem. Lázeňská 
léčba probíhá pod dohledem lékaře dle předepsaného individuálního léčebného 
programu. Děti podstupují inhalační terapie, rehabilitace, hydroterapii, fyzikální léčbu, 
klimatoterapii a edukaci. Dětské pacienty léčíme jako jediné zařízení v Luhačovicích.

Ve specializovaných léčebnách mohou pobývat děti všech věkových kategorií. 

Nejmenší děti od 1,5 roku léčíme v doprovodu rodičů. Rodiče doprovázejí své děti na všechny 
procedury. Osvojují si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňují po návratu 
domů. Pobyt v lázních významně omezí opakování zánětů horních cest dýchacích, průdušek a plic.                   
U chronických onemocnění dochází ke snížení počtu akutních záchvatů. Děti jsou po lázeňské léčbě 
méně nemocné, nepotřebují tak často antibiotika a obvykle je možné snížit i dávky ostatních léků. 
Lázeňská léčba posílí imunitní systém a psychickou pohodu dítěte.

Děti nezameškají školní výuku, která je součástí komplexní lázeňské péče. Zajišťuje ji státní škola při 
dětské léčebně. Ve volném čase se dětem bez doprovodu věnují kvalifikované vychovatelky.

Pobyt v lázních a léčebné procedury se snažíme dětem maximálně zpříjemnit. Přizpůsobili jsme jim 
nový balneoprovoz v léčebně Miramonti. Do léčebny Miramonti jsme přivedli minerální vodu                 
i k pitné kúře. Balneoprovoz nové generace nadchl nejen děti, ale i evropské odborníky. Lázně 
Luhačovice, a.s. získaly ve francouzských lázních Vichy prestižní certifikát v soutěži Evropského 
svazu léčebných lázní Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v léčebném lázeňství. 
Staly se tak první a zatím jedinou společností v České republice, která prestižní ocenění získala.

PŘIJEĎTE S DÍTĚTEM NA KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKOU PÉČI V ZIMĚ
• ubytujte se v pokoji vyššího standardu bez nutnosti příplatku
• ubytování průvodce v pokoji vyššího standardu bez příplatku můžete využít 
  až do poloviny června a od září do prosince
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čísloINDIKACE (diagnóza)

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

základní opakovaný

K/21

P/21
K/28, P/21
K/21, P/21
K/21, P/21

P/21
K/21, P/21
K/21, P/21
P/21
K/21, P/21
K/21, P/21

K/21, P/21

K/28, K/21
K/21
K/21
K/21
K/28, P/21
K/28, P/21
K/28

K/28, P/21
K/21
K/21
K/21

K/28, P/21
K/28, P/21
K/28, P/21
K/28
K/21, P/21
K/21, P/21
K/21, P/21
K/21
K/21, P/21
K/28
K/28

K /21, P/21, 14

P/21, 14
P/21, 14
K/21, P/21, 14
P/21, 14

P/21, 14
P/21, 14
K/21, P/21, 14
P/21, 14
P/21, 14
P/21, 14

P/21, 14

-
P/21, 14
-
K/21
K/28, P/21, 14
K/21, P/21, 14
K/21

K/28, P/21, 14
P/21, 14
K/21, P/21, 14
K/21

K/28, P/21, 14
K/28, P/21, 14
K/28, P/21, 14
K/28, P/21, 14
K/21
K/21, P/21, 14
K/21, P/21, 14
K/21, P/21, 14
P/21, 14
-
K/28, P/21, 14

I/1

II/1
II/3
II/4
II/5

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/8

IV/1

V/1
V/2
V/3
V/4
V/5
V/6
V/7

VI/2
VI/3
VI/9
VI/11

VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
VII/5
VII/6
VII/7
VII/8
VII/9
VII/10
VII/11

Zhoubné nádory.
NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ 
Symptomatická ischemická choroba srdeční.
Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.
Onemocnění tepen končetin.
Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.
NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Chronické / recidivující onemocnění žaludku a střev.
Stavy po operaci žaludku a střev.
Crohnova nemoc, Colitis ulceroza.
Onemocnění žlučníku a žlučového traktu.
Stavy po operacích žlučníku a žlučového traktu.
Stavy po akutní pankreatitis.
NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 
Diabetes mellitus.
NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stavy po operaci horních a dolních cest dýchacích.
Poškození hrtanu a hlasivek.
Stavy po komplikovaném zánětu plic.
Bronchiektazie, záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty.
Astma bronchiale.
Intersticiální plicní �brózy.
Následky toxických účinků na horní a dolní cesty dýchací.
NEMOCI NERVOVÉ
Polyneuropatie s paretickými projevy.
Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
Syringomyelie s paretickými projevy.
Parkinsonova nemoc.
NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Revmatoidní artritis I. až IV. stadia.
Bechtěrevova nemoc.
Psoriatická, enteropatická artritis, Reiterův syndrom.
Mimokloubní revmatismus.
Osteoporóza s komplikacemi.
Bolestivé syndromy šlach, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů.
Koxartróza, gonartróza.
Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu.
Stavy po ortopedických operacích.
Stavy po úrazech a po ortopedických operacích.

léčebný pobyt

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.
Léčená onemocnění a délka lázeňské péče
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Innovation Awards 2016 
za nejlepší evropskou inovaci 
v léčebném lázeňství
pro Lázně Luhačovice, a.s. 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.           
Léčená onemocnění a délka lázeňské péče

U malých pacientů do 6 let věku je nezbytné, aby           
s ním do lázní přijel i dospělý průvodce. Navrhne jej 
doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. 
Zdůvodnění uvede v lékařské zprávě. Zdravotní pojiš- 
ťovna hradí průvodce dětem do šesti let věku. Se 
staršími dětmi můžete do lázní přijet jako samoplátci.

čísloINDIKACE (diagnóza)

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

základní opakovaný

K/28

K/28
K/28
K/28
K/28
K/28

K/28

K/28
K/28
K/28
K/28
K/28
K/28
K/28

K/28
K/28
K/28
K/28
K/28
K/28

-

K/28
K/28
K/28
K/28
K/28

K/28

K/28
K/28
-
K/28
K/28
K/28
K/28

K/28
K/28
K/28
K/28
K/28
K/28

XXI/1

XXIII/1
XXIII/2
XXIII/3
XXIII/4
XXIII/5

XXIV/2

XXV/1
XXV/2
XXV/3
XXV/4
XXV/5
XXV/6
XXV/7

XXX/2
XXX/3
XXX/4
XXX/5
XXX/6
XXX/7

Zhoubné nádory.
NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Onemocnění žaludku, stavy po operacích.
Onemocnění střev, Crohnova nemoc.
Nemoci  jater. 
Onemocnění žlučníku a žlučových cest.
Chronické nemoci pankreatu.
NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 
Obezita.
NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Recidivující komplikovaná otitis po operaci.
Chronická/recidivující bronchitis. 
Stav po opakovaném zánětu plic.
Bronchiektasie.
Astma bronchiale.
Stavy po operacích dýchacích cest.
Cystická/intersticiální �bróza.
NEMOCI KOŽNÍ
Chronické ekzémy vč. atopického.
Indurativní a konglobující formy akné.
Sklerodermie.
Ichtyózy.
Chronické dermatózy.
Stavy po popáleninách, hrozí-li smršťování jizev.

léčebný pobyt

Vysvětlivky: Určená délka léčebného pobytu pro jednotlivé indikace musí být dodržena. 
K /28 – léčebný pobyt formou komplexní lázeňské péče v délce 28 dní, K /21 – léčebný pobyt formou komplexní lázeňské péče v délce 21 dní, 
P/21 – léčebný pobyt formou příspěvkové lázeňské péče v délce 21 dní, P/21, 14 – léčebný pobyt formou příspěvkové lázeňské péče v délce 21 dní 
nebo 14 dní v indikovaných případech

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR.

Děti od 1,5 roku s průvodcem / děti od 6 let a dorost do 18 let
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Pro samoplátce nabízíme širokou škálu 
léčebných, relaxačních i wellness pobytů. 
U nás si vybere každý bez ohledu na věk.

•  LÉČEBNÉ POBYTY
•  RELAXAČNÍ POBYTY
•  WELLNESS POBYTY V ALEXANDRIA**** 
    Spa & Wellness hotelu
•  POBYTY NA PÁR DNÍ
•  SILVESTROVSKÉ POBYTY

Nabídku lázeňských pobytů pro samoplátce najdete v našem katalogu nebo na našich webových stránkách.  

Do našich lázní můžete přijet
i bez zdravotní pojišťovny

JAKO SAMOPLÁTCE
nepotřebujete žádná lékařská doporučení

www.LazneLuhacovice.cz

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 682 100, +420 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

POBYTY PRO DĚTI
Pobyt v lázních prospívá zdraví dítěte, 
přispívá k prevenci onemocnění dýchacích cest 
a posílení imunity.

Přijeďte s dětmi do lázní o jarních prázdninách!
Nabízíme týdenní pobyt pro celou rodinu 
s animačním programem pro děti a léčebným 
programem pro děti i dospělé.
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