
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie.  

V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.
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Poznámka

Novinka od 09/2019: Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku
Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii.

B V/1 J41, J42 Chronická bronchitída, sústavne 
odborne liečená.

internista, 
pneumológ, 

ftizeológ, 
alergológ, 
imunológ, 

všeobecný lekár

21 Chronické cor 
pulmonale.

Kúpeľnú starostlivosť 
možno pri tejto indikácii 
uhrádzať z prostriedkov 
verejného zdravotného 
poistenia najviac raz za 

dva roky.

A V/2 J44
J45

Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna 
choroba.

Bronchiálna astma sústavne 
odborne liečená.

pneumológ, 
alergológ, 
imunológ

21 Chronické cor 
pulmonale. –

A V/4
podľa 

základnej 
diagnózy

Stavy po operáciách 
dolných dýchacích ciest 

a pľúc a po transplantácii pľúc 
do 12 mesiacov po operácii.

chirurg, 
internista, 

pneumológ, 
všeobecný lekár

21 Empyémy, 
píšťaly.

S výnimkou stavov 
po minimálnych 

invazívnych výkonoch 
na pleure a pľúcach, 
po PNO a benígnych 

nádoroch bez 
pooperačných 

komplikácií a stavov 
po diagnostických 

a paliatívnych výkonoch 
na pleure a pľúcach.

B V/5 J31, J37, J38

Hypertrofické zápaly alebo 
atrofické zmeny horných 
dýchacích ciest, sústavne 

odborne liečené.

otorinolaryngológ, 
všeobecný lekár 21

Hnisavé zápaly 
vedľajších 

nosových dutín 
vyžadujúce 
chirurgickú 

liečbu.

–
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XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné 
bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t.j. v odbornom liečebnom ústave, 

v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni.
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Poznámka

Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku
Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii.

A XXIV/2 E66 Ťažká obezita pri zvýšení náležitej 
hmotnosti o viac ako 50 %.

endokrinológ, 
všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28 – –

A XXIV/3 E01, E04, 
E05

Choroby štítnej žľazy vrátane 
pooperačných stavov 

do 12 mesiacov po stabilizácii.

endokrinológ, 
všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28

Mentálna 
retardácia 

ťažkého 
stupňa, 

imobilita

–

A XXV/1 J31, J37, J39
Recidivujúce katary horných 
dýchacích ciest s oslabenou 

odolnosťou.

otorinolaryngológ, 
alergológ, 
imunológ, 

všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28 – –

A XXV/2 J30 Alergické nádchy dokázané 
alergologickým vyšetrením.

otorinolaryngológ, 
alergológ, 
imunológ, 

všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28 – –

A XXV/3 J40

Recidivujúca bronchitída. 
Iba v prípadoch, kde napriek 

adekvátnej liečbe dochádza ku 
klinicky významným prejavom 

ochorenia.

pneumoftizeológ, 
alergológ, 
imunológ, 

všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28 – –

A XXV/4 J32, J39

Sinobronchitída. Iné choroby 
horných dýchacích ciest. 

Iba v prípadoch, kde napriek 
adekvátnej liečbe dochádza ku 
klinicky významným prejavom 

ochorenia.

pneumoftizeológ, 
alergológ, 

otorinolaryngológ, 
všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28 – –

A XXV/5 J12 – J16
Stavy po opakovanom zápale pľúc 

v priebehu posledných dvoch 
rokov.

pneumoftizeológ, 
alergológ, 
imunológ, 

všeobecný lekár 
pre deti a dorast

21 - 28 – –
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