INDIKAČNÍ SEZNAM
pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

O DĚTI A DOROST
v Lázních Luhačovice, a.s.
Zákon č. 371/2021 Sb. ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. – Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči
Vyhláška č. 2/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

INDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Indikační
skupina

Indikace

Číslo indikace

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

XXI

Nemoci onkologické

XXI/1

dle indikačních skupin

XXIII

Nemoci trávicího ústrojí

XXIII/1,2,3,4,5

všechny indikace

XXIV

Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXIV/2

pouze obezita spojená s dalšími rizikovými faktory

XXV

Nemoci dýchacího ústrojí

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

všechny indikace

XXX

Nemoci kožní

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

s výjimkou XXX/1 všechny indikace

VĚK PRO POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

• děti od 1,5 roku a dorost
• děti od 2 let a dorost u indikace XXIV/2

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.
Číslo
Indikace
indikace

LÉČEBNÝ POBYT

forma: K – KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZÁKLADNÍ

OPAKOVANÝ

Kontraindikace
a další speciální
požadavky pro léčení
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, který péči
doporučuje.

délka, další odborná kriteria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

XXI

XXI/1

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.
- Zhoubné nádory.

K 28 dnů

Dermatovenerologie, dětská endokrinologie
a diabetologie, dětská gynekologie, dětská
onkologie a hematologie, endokrinologie
a diabetologie, gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfuzní lékařství, klinická
onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizelogie,
radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální
medicína nebo urologie.

Do 24 měsíců po ukončení komplexní
protinádorové léčby.

Dle základního onemocnění

Možnost prodloužení.

XXII
XXIII

Dle základního onemocnění

XXIII/1

Dle základního onemocnění

XXIII/2

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický onkolog.

NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí

NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.
- Chronické onemocnění žaludku.
K 28 dnů
- Funkční poruchy žaludku.
Možnost prodloužení.
- Chronická gastritis a duodenitis
erosiva.
- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.
- Stavy po operacích jícnu, žaludku
a dvanáctníku.

K 28 dnů
1x v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu
při prokázaném efektu předchozího pobytu.

- Chronické onemocnění střev.
K 28 dnů
- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.
Možnost prodloužení.
- Chronická enterokolitis včetně
Crohnovy nemoci a ostatní primární
malabsorpční syndromy.
- Dermatogenní malabsorpční syndromy.
- Celiakie.
- Polyposis intestini.
- Megacolon vrozené i získané.
- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.

K 28 dnů
Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc.
1x v průběhu kalendářního roku.

Těžší poruchy výživy. Těžká anémie.
Stenózy a penetrace. Případy
vyžadující reoperaci.

Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské
lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Těžší poruchy výživy. Těžká anémie.
Chronická parazitární a bacilární
onemocnění střev.

Dětská gastroenterologie a hematologie, dětská
chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální
medicína.

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.
Ostatní:
1x v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.
Možnost prodloužení.

Číslo
Indikace
indikace

LÉČEBNÝ POBYT

forma: K – KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZÁKLADNÍ

OPAKOVANÝ

Kontraindikace
a další speciální
požadavky pro léčení
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, který péči
doporučuje.

Těžší poruchy výživy. Těžká anémie.
Pokročilá jaterní nedostatečnost.

Dětský gastroenterologie a hepatologie, dětské
lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Těžší poruchy výživy. Těžká anémie.
Obstrukce nebo infekce žlučových
cest. Empyem žlučníku. Cholangoitis.

Dětská gastroenterologie a hepatologie,
dětské lékařství, infekční lékařství,
praktické lékařství pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální medicína.

Těžší poruchy výživy. Těžká anémie.
Časté exacerbace pankreatitis.

Dětská gastroenterologie a hepatologie,
dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické
lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační
a fyzikální medicína.

délka, další odborná kriteria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

Dle základního onemocnění

XXIII/3

Dle základního onemocnění
+ K 80, JK81, K 82, K 83

XXIII/4

Dle základního onemocnění + K 85, K 86

XXIII/5

XXIV

XXIV/1

- Nemoci jater.
- Stavy po infekční hepatitis.
- Chronická hepatitis.
- Cirhózy ve stavu kompenzace.
- Toxická poškození jater.
- Stavy po infekční mononukleóze
s jaterní poruchou.
- Stavy po úrazech, operacích
a transplantacích jater.
- Jiné hepatopatie.

K 28 dnů

Stavy po transplantacích do 12 měsíců
po operaci.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

- Chronické onemocnění žlučníku
a žlučových cest.
- Vrozené poruchy tvorby žluči
a biliární sekrece.
- Chronická cholecystitis.
- Biliární dyspepsie.
- Stavy po operacích žlučníku
a žlučových cest.

K 28 dnů

K 28 dnů
1x v průběhu kalendářního roku.

- Chronické nemoci pankreatu.
- Stavy po akutní pankreatitis.
- Chronická pankreatitis.
- Pankreatická achylie vrozená
i získaná.
- Cystická fibróza.
- Stavy po úrazech, operacích
a transplantacích pankreatu.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu
při prokázaném efektu předchozího pobytu.
Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Chronické nemoci pankreatu,
cystická fibróza.
1x v průběhu kalendářního roku.
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Ostatní:
1x v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
Možnost prodloužení.

NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ, ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná – skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXIV/2, XXIV/3.
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.
- Diabetes mellitus.

Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí

Číslo
Indikace
indikace

LÉČEBNÝ POBYT

forma: K – KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZÁKLADNÍ

OPAKOVANÝ

Kontraindikace
a další speciální
požadavky pro léčení
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, který péči
doporučuje.

délka, další odborná kriteria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení
- Obezita spojená s dalšími
rizikovými faktory.

K 28 dnů
Možnost prodloužení.

E 65, E 66, E 68

XXIV/2

XXIV/3
XXV

Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské
lékařství, endokrinologie a diabetologie,
praktické lékařství pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální medicína.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu
při prokázaném efektu předchozího pobytu.
Možnost prodloužení.

v Luhačovicích se tato indikace neléčí

- Tyreopatie. Stavy po operacích štítné žlázy, benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.

NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná,
klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.
- Recidivující komplikovaná otitis
po operačním řešení.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

- Chronická bronchitis / recidivující
bronchitis.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

1x v průběhu kalendářního roku.

Dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie,
dětská pneumologie, otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, pneumologie
a ftizeologie, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

J 38, J 39

XXV/1

K 28 dnů
1x v průběhu kalendářního roku.

J 40, J 41, J 42

XXV/2

J 12, J 13, J 14,
J 15, J 16, J 17,
J 18

XXV/3

XXV/6

Anatomické překážky v dýchacích
cestách.

Alergologie a klinická imunologie, dětské
lékařství, dětská pneumologie, pneumologie
a ftizeologie, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Anatomické překážky v dýchacích
cestách.

Alergologie a klinická imunologie, dětské
lékařství, dětská pneumologie, pneumologie
a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a
dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Anatomické překážky v dýchacích
cestách.

Alergologie a klinická imunologie, dětské
lékařství, dětská pneumologie, pneumologie
a ftizeologie, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Anatomické překážky v dýchacích
cestách.

Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská
otorinolaryngologie, otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, praktické lékařství pro

Možnost prodloužení.
- Stav po opakovaném zánětu plic
v průběhu posledních 2 let.

K 28 dnů

- Bronchiektasie.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

- Asthma bronchiale.

J 44, J 45

XXV/5

Alergologie a klinická imunologie, dětské
lékařství, dětská pneumologie, pneumologie
a ftizelogie, praktické lékařství pro děti a dorost
nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

J 47, Q 33.4

XXV/4

Anatomické překážky v dýchacích
cestách.

- Stavy po operacích a traumatech
horních a dolních cest dýchacích
a plic s výjimkou stavů

Možnost prodloužení.

Číslo
Indikace
indikace

LÉČEBNÝ POBYT

forma: K – KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZÁKLADNÍ

OPAKOVANÝ

Kontraindikace
a další speciální
požadavky pro léčení
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, který péči
doporučuje.

délka, další odborná kriteria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení
Dle základního
onemocnění

XXV/6

Dle základního
onemocnění

XXV/7

po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.
- Stavy po operacích malformací
hrudníku se sníženou funkcí plic.
- Cystická fibróza.
- Intersticiální plicní fibróza.
- Sarkoidóza plic.

děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální
medicína.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

Anatomické překážky v dýchacích
cestách.

Dětské lékařství, dětská pneumologie,
pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální
medicína.

XXVI

NEMOCI NERVOVÉ

Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí

XXVII

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí

XXVIII

NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

v Luhačovicích se tato indikace neléčí

XXIX

DUŠEVNÍ PORUCHY

v Luhačovicích se tato indikace neléčí

XXX

NEMOCI KOŽNÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1,
XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXX/1 a XXX/2.
Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.
- Psoriasis vulgaris.

XXX/2

- Chronické a recidivující ekzémy
včetně atopického.
- Chronické prurigo.

Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Při aktivitě procesu onemocnění.

XXX/3

Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.

Možnost prodloužení.

L 20, L 23

XXX/1

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
- Indurativní a konglobující formy
akné.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Při aktivitě procesu onemocnění.

Mikrobiální ekzém.

Možnost prodloužení.

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie,
dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

L 70
L 94

XXX/4

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

- Sklerodermie.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

Mikrobiální ekzém. Maligní
a progredující formy sklerodermie.

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie,
dětské lékařství, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Číslo
Indikace
indikace

LÉČEBNÝ POBYT

forma: K – KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZÁKLADNÍ

OPAKOVANÝ

Kontraindikace
a další speciální
požadavky pro léčení
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, který péči
doporučuje.

Mikrobiální ekzém.

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

délka, další odborná kriteria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

XXX/5

- Ichtyózy.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Možnost prodloužení.

L 85

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

XXX/6

- Chronické dermatózy.

K 28 dnů

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Při aktivitě procesu onemocnění.

Mikrobiální ekzém.

Možnost prodloužení.

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Dle základního
onemocnění
Dle základního
onemocnění

XXX/7

XXXI

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti
a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

- Stavy po popáleninách a po
K 28 dnů
rekonstrukčních výkonech, kde hrozí Možnost prodloužení.
smršťování jizev.

K 28 dnů
Do 36 měsíců po popálení nebo
rekonstrukčním výkonu.

Mikrobiální ekzém.

Možnost prodloužení.

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie,
praktické lékařství pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální medicína.

v Luhačovicích se tato indikace neléčí

NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

Poznámka: Dostupností zdravotnického pracovníka se rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

Lázeňskou léčbu dětem a dorostu v Lázních Luhačovice, a.s., dle výše uvedeného indikačního seznamu hradí všechny zdravotní pojišťovny v ČR.
Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami
příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

VYŠETŘENÍ PRO VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST
V návrhu se uvede:
identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,
indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),
délka léčebného pobytu,
pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
vyšetření elektrokardiografie, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí,
jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
k) 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,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

l)

jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo
onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky
nemocného,
m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům u dané indikační skupiny
s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.
Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.
Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve
zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

KONTRAINDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE O DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST
a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství, je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo
jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II, maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
f ) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5), netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie
g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci, kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je
progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění, dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací, onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací
užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové,
h) nekompenzovaná epilepsie, u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro
epilepsii v dispenzární péči, pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád
zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence, snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační
skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav
umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách, netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská
léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V, netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice, neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6, anus praeternaturalis (stomie) není
kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
m) těhotenství
Další kontraindikace jsou uvedeny u jednotlivých indikačních skupin.
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DŮLEŽITÉ

Diagnóza pro lázeňskou léčbu (slovy)
(1) zdravotní stav pacienta je třeba popsat slovy, nestačí pouhý kód Dg., neboť tyto informace slouží k lepší orientaci revizního lékaře,
pracovníka pojišťovny i lázní
Indikace
(2) do předtištěného obdélníku se uvede číselný kód podle indikačního seznamu,
* před předtištěný obdélník je nutné doplnit údaj o délce léčebného pobytu
Dg.
(3) kód Dg. nemoci podle MKN, pro kterou byl pacient léčen, do předtištěného obdélníku je třeba doplnit Dg. podle aktuálně platné verze
Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů.
Průvodce pro pobyt (Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/ 1997 Sb., § 25)
U dětí do 6 let věku je nezbytné, aby s ním do lázní přijel i průvodce pro pobyt. Celodenní přítomnost průvodce je nutná k jeho zaškolení v ošetřování
a léčebné rehabilitaci doprovázeného dítěte. Průvodce pro pobyt navrhne doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Zdůvodnění uvede
v lékařské zprávě. Pobyt průvodce pro pobyt do dovršení 6 let doprovázeného dítěte včetně hradí zdravotní pojišťovna.
§ 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči
(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku
doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.
(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
děti od 1,5 roku do 6 let s průvodcem, starší děti samostatně
Ve specializovaných léčebnách mohou pobývat děti všech věkových kategorií. Nejmenší od 1,5 roku přijíždějí v doprovodu rodičů, starší
děti a mládež do 18 let již samostatně. Rodiče doprovází své děti na všechny procedury. Osvojují si různé rehabilitační a léčebné techniky a své
poznatky uplatňují i po návratu domů. V dětských léčebnách je k dispozici malým klientům nepřetržitá služba lékaře (pediatra) a zdravotní sestry.

DĚTSKÉ LÉČEBNY
MIRAMONTI
POLOHA v klidném lázeňském parku
VYBAVENÍ POKOJE TV/SAT | Wi-Fi zdarma
HOTELOVÉ SLUŽBY recepce, herny a klubovny pro děti, kolárna / kočárkárna, hřiště, zahrada,
venkovní bazén (v létě), společenské prostory pro děti, maminky a návštěvy, společná kuchyňka
(varná konvice, mikrovlnná trouba, lednička), pračka a sušička (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ racionální a dietní strava (také bezlepková dieta)
LÁZEŇSKÉ SLUŽBY lékař, přírodní uhličité koupele, inhalace, pitná kúra a další léčebné procedury,
pro všechna zařízení dětských léčeben 24hodinová služba lékaře (pediatra) a zdravotní sestry
ŠKOLNÍ VÝUKA státní základní škola přímo v dětské léčebně
DŮLEŽITÉ výtah, zákaz kouření, zvířata nepovolena

VÍTKOV
POLOHA v klidné části (při vstupu do lázeňského parku)
VYBAVENÍ POKOJE TV/SAT | Wi-Fi zdarma
HOTELOVÉ SLUŽBY recepce, herny pro děti, kolárna / kočárkárna, společná kuchyňka (varná konvice,
mikrovlnná trouba, lednička), pračka a sušička (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ racionální a dietní strava (také bezlepková dieta)
LÁZEŇSKÉ SLUŽBY lékař, inhalace a další léčebné procedury, 24hodinová služba zdravotní sestry
DŮLEŽITÉ výtah, zákaz kouření, zvířata nepovolena

PENZIONY DĚTSKÝCH LÉČEBEN
RODINA | VLASTIMILA
POLOHA nedaleko dětských léčeben
VYBAVENÍ POKOJE TV/SAT | Wi-Fi zdarma
RECEPCE v dětských léčebnách
STRAVOVÁNÍ v dětských léčebnách
LÁZEŇSKÉ SLUŽBY v dětských léčebnách
DŮLEŽITÉ bez výtahu, zákaz kouření, zvířata nepovolena

Vzájemný vztah mezi akciovou společností Lázně Luhačovice a nezletilým pacientem zastoupeným
zákonným zástupcem, který je pojištěncem zdravotní pojišťovny a čerpá lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
upravují Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro děti.
Jejich plné znění je uvedeno na www.LazneLuhacovice.cz.
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