Novinka od 09/2019:

Návrh vyhotovuje

Kontraindikácie

Indikácia

Dĺžka liečebného pobytu
(dni)

Číslo indikácie

Úhrada z verejného
zdravotného poistenia

Kód
diagnózy

Poznámka

Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

B

A

A

B

V/1

J41, J42

Chronická bronchitída, sústavne
odborne liečená.

internista,
pneumológ,
ftizeológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár

V/2

J44
J45

Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna
choroba.
Bronchiálna astma sústavne odborne
liečená.

pneumológ,
alergológ,
imunológ

V/4

V/5

podľa
základnej
diagnózy

J31, J37,
J38

Stavy po operáciách dolných
dýchacích ciest a pľúc a po
transplantácii pľúc do 12 mesiacov
po operácii.

chirurg,
internista,
pneumológ,
všeobecný lekár

Hypertrofické zápaly alebo atrofické
otorinolaryngológ,
zmeny horných dýchacích ciest,
všeobecný lekár
sústavne odborne liečené.

21

Chronické cor
pulmonale.

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

21

Chronické cor
pulmonale.

–

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.

21

Hnisavé zápaly
vedľajších
nosových dutín
vyžadujúce
chirurgickú
liečbu.

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

A

XXIV/2

E66

Ťažká obezita pri zvýšení náležitej
hmotnosti o viac ako 50 %.

endokrinológ, všeobecný 21 lekár pre deti a dorast
28

–

–

A

XXIV/3

E01, E04,
E05

Choroby štítnej žľazy vrátane
pooperačných stavov do 12
mesiacov po stabilizácii.

endokrinológ, všeobecný 21 lekár pre deti a dorast
28

Mentálna retardácia
ťažkého stupňa,
imobilita

–

