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Příloha 1: Ukázka z Indikačního seznamu [17] 

 

Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu. 

K-komplexní lázeňská péče 

P-příspěvková lázeňská péče 

N-zdravotní pojišťovna náklady nehradí 

 

VII. - Nemoci pohybového ústrojí 
č.indikace 

dg. 

Indikace   Délka 

léč. 

pobytu  

typ  

lázeň. 

péče  

Komentář Kontraindikace  

 

Lázeňské místo  

1  2 3 4 5 6 7 

VII / 1 

M 05, 

M 06 

M 08, 

M 09 

Revmatoidní artritis st. I. - IV. 

/ včetně juvenilní artritidy /. 

21  3/ 

5/ 

P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze 

poskytnout na doporučení- 

revmatologa od II. stadia choroby s 

funkčním postižením třídy „ B „. 

Vysoká nebo narůstající 

aktivita, neschopnost 

samostatného pohybu. 

Bechyně 

Darkov 

Bělohrad 

Bohdaneč 

Jáchymov 

Kundratice 

Ostrožská 

N.Ves 

Slatinice 

Teplice v Č. 

Toušeň 

Třeboň 

Velichovky 

Hodonín 

VII / 2 

M 45 

Ankylozující spondylitis  

/ Bechtěrevova choroba /. 

21  3/ 

5/ 

P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze 

poskytnout na doporučení 

revmatologa od II stadia choroby s 

funkčním postižením třídy „ B „ 

soustavně léčené na 

Vysoká nebo narůstající 

aktivita, těžší viscerální 

postižení. 

Bechyně 

Bělohrad 

Bohdaneč 

Darkov 

Hodonín 
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revmatologickém nebo 

rehabilitačním oddělení. 

Jáchymov 

Kundratice 

Mšené 

Ostrožská 

N.Ves 

Slatinice 

Teplice v Č 

Toušeň 

Třeboň 

Velichovky 

Kostelec 

VII / 3 

M 02, 

M 03 

M 06, 

M 07 

Ostatní séronegativní 

spondartriti-dy /psoriatická 

artritis, Reiterův sy, 

enteropatické artritidy/ a 

reaktivní  

/parainfekční/ a druhotné 

artritidy. 

21  3/ 

5/ 

P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze 

poskytnout na doporučení 

revmatologa 

a/ při postižení páteře II. a vyššího 

stadia dle klasifikace pro 

ankylozující spondylitidu 

b/ při chronické artritidě 

periferních kloubů od II. stádia dle 

klasifikace pro revmatoidní 

artritidu. 

Vysoká nebo narůstající 

aktivita, těžší viscerální 

postižení, artritidy 

specifického původu. 

Bělohrad 

Bohdaneč 

Darkov 

Hodonín 

Jáchymov 

Kundratice 

Lipová Lázně  

8/ 

Mšené 

Teplice v Č 

Třeboň 

Slatinice 

Velichovky 

Bechyně 

Kostelec 

VII / 4 

M 32, 

M 33 

M 34, 

Difusní onemocnění pojiva s 

klou- 

ními projevy /systémový lupus  

erythematosus,sclerodermie,pol

21  3/ K Komplexní lázeňskou léčbu lze 

poskytnout v klinické remisi na 

doporučení revmatologa. 

Vysoká nebo narůstající 

aktivita, 

závažné viscerální postižení 

včetně postižení CNS. 

Jáchymov 

Lipová Lázně  

8/ 

Teplice v Č 
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M 35 ymyositis a dermatomyositis, 

Sjogrenův syndrom a ostatní 

překryvné sy./. 

Klimkovice 

VII / 5 

M 12, 

M 14 

M 36 

Artropatie provázející krevní, 

endo-krinní,neurologická a 

plicní onem. 

/hemofilická , diabetická 

artropatie, 

akromegalie,hypertyreoza, 

hyper- trofická pulmonální 

osteoartropatie, 

artrozy ze snížené vnímavosti 

pro bolest apod./. 

21 P, K Léčbu lze poskytnout na 

doporučení revmatologa 

ve spolupráci s odborníkem přísl. 

oboru. 

Komplexní lázeňskou léčbu lze 

poskytnout pouze u hemofilické 

artropatie na doporučení 

hematologické poradny. 

Čerstvý hemartros, artritidy 

specifického původu, 

maligní proces. 

Bělohrad   9/ 

Darkov      9/ 

Jáchymov 

Kundratice  9/ 

Teplice v Č 

Třeboň        9/ 

Velichovky  

9/ 

Klimkovice 

VII / 6 

M 10, 

M 11 

M 14 

Metabolická onemocnění s 

postiže-ním kloubů /dnavá 

artritis, artiku-lární 

chondrokalcinoza, ochronoti-

cká artropatie aj./. 

21  P, K Léčbu lze poskytnout výjimečně 

jako komplexní na doporučení 

revmatologa při polyartikulárních 

srtrotických změnách s 

dekompenzací. 

                                    

Bechyně 

                                    

Bohdaneč 

                                    

Darkov  

                                    

Kundratice 

                                    

Mšené 

                                   

Toušeň 

Bělohrad 

Jáchymov 

Karlovy Vary 

Mariánské L. 

Teplice v Č 

Třeboň 

Velichovky 

VII / 7 

M 80, 

M 81 

M 82 

Osteoporoza primární a 

sekundární   

/především z inaktivity/ 

zejména se svalovými 

paravertebrogenními spasmy. 

21 P, K Léčbu lze poskytnou na 

doporučení internisty nebo 

revmatologa. Komplexní 

lázeňskou léčbu lze poskytnout 

pouze podle § 33 odst. 7 zákona u 

Akutní zhoršení, stavy po 

čerstvých kompresivních 

frakturách obratlů a 

ostatních kostí. 

Bechyně 

Bělohrad 

Jáchymov 

Teplice v Č 

Třeboň 
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kostních změn, které jsou 

následkem práce ve stlačeném 

vzduchu. 

Velichovky 

Slatinice 
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Příloha 2: Ukázka medii používaných v lázeňství [18] 

 

Číslo 

proc. 

Název procedury Poznámka Výkon Čas v 

min. 

Výkon 

provádí 

Definice výkonu / začátek, obsah, konec / 

 

300          PŘÍRODNÍ  LÉČIVÉ  ZDROJE 

301 Celková koupel v přírodní léčivé vodě 

  

 

 

301.1 - uhličitá   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

 

 

obsah 

 

konec 

Napuštění vany přírodní uhličitou vodou, kontrola teploty vody, 

vstup pacienta do vany. Jde o celkovou vodní koupel s obsahem 

CO2 po dobu 20 min., teplota vody postupně klesá od 34°C až 

k 28°C, lázeň je účinnější při nižší teplotě. 

 Pacient leží ve vaně tak, aby jeho dýchací zóny byly nad úrovní 

hladiny CO2. 

Výstup pacienta z vany, aplikace celkového suchého zábalu (velké 

prostěradlo + vlněná přikrývka). Dezinfekce a mytí vany. 

Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna prostěradla. 

301.2 - jodobromová   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

obsah 

 

konec 

Napuštění vany přírodní jodo-bromovou vodou, kontrola teploty 

vody, vstup pacienta do vany.  

K převedení jodidu na jód je třeba jodid oxidovat, nejčastěji 

přidáním NaClO nebo Na (ClO)2 

Jde o celkovou vodní koupel s obsahem jodidů – jodu po dobu 20 

min., teplota vody 35 - 38°C. dle dg.  Pacient leží ve vaně až po 

hranici vlasů na šíji 

Výstup pacienta z vany, aplikace celkového suchého zábalu (velké 

prostěradlo + vlněná přikrývka) po dobu 20 – 30 min.. Mytí a 

dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, 
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výměna prostěradla. 

 301.3 - radonová   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

obsah 

 

 

konec 

Napuštění vany přírodní radonovou vodou, kontrola teploty vody, 

vstup pacienta do vany. 

Jde o celkovou vodní koupel s obsahem radonu po dobu 20 min., 

teplota vody 35 – 37°C  Pacient leží ve vaně až po hranici vlasů na 

šíji. 

Výstup pacienta z  vany, aplikace celkového suchého zábalu 

(velké prostěradlo + vlněná přikrývka) po dobu 20 – 30 min. Mytí 

a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, 

výměna prostěradla. 

301.4 - vřídelní   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

obsah 

 

konec 

Napuštění vany přírodní vřídelní vodou, kontrola teploty vody, 

vstup pacienta do vany. 

Jde o celkovou koupel ve vřídelní vodě po dobu 20 min., teplota 

vody 33 – 36 °C. Pacient leží ve vaně až po hranici vlasů na šíji 

Výstup pacienta z vany, aplikace celkového suchého zábalu (velké 

prostěradlo + vlněná přikrývka) po dobu 20 – 30 min. Mytí a 

dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, 

výměna prostěradla. 

 

302 

 

Částečná koupel v přírodní léčivé vodě 

    

302.1 - uhličitá   30   PZP – 

lázeňská 

začátek 

 

 

obsah 

 

 

 

Napuštění vany přírodní uhličitou vodou, kontrola teploty vody, 

vstup pacienta do vany.  Pacient je vždy umístěn tak, aby jeho 

dýchací zóny byly nad úrovní hladiny CO2 

Jde o koupel s obsahem CO2 po dobu 20 min., teplota vody 

postupně klesá od 34°C až k 28°C, lázeň je účinnější při nižší 

teplotě  

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  
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konec 

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle bývá využívána jako první procedura v kůře celkových 

koupelí. 

Výstup pacienta z vany, aplikace celkového suchého zábalu (velké 

prostěradlo + vlněná přikrývka). Dezinfekce a mytí vany. 

Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, výměna prostěradla. 

302.2 - jodobromová   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

 

obsah 

 

 

 

konec 

Napuštění vany přírodní jodo-bromovou vodou, kontrola teploty 

vody, vstup pacienta do vany. K převedení jodidu na jód je třeba 

jodid oxidovat, nejčastěji přidáním NaClO nebo Na (ClO)2 

Jde o vodní koupel s obsahem jodidů – jodu po dobu 20 min. 

teplota vody 35 - 38°C. dle Dg 

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle bývá využívána jako první procedura v kůře celkových 

koupelí. 

Výstup pacienta z vany, aplikace celkového suchého zábalu (velké 

prostěradlo + vlněná přikrývka) po dobu 20 – 30 min.. Mytí a 

dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, 

výměna prostěradla. 

302.3 - radonová   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

obsah 

 

 

 

konec 

Napuštění vany přírodní radonovou vodou, kontrola teploty vody, 

vstup pacienta do vany. 

Jde o vodní koupel s obsahem radonu po dobu 20 min., teplota 

vody 35 – 37°C. 

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle bývá využívána jako první procedura v kůře celkových 

koupelí. 

Výstup pacienta z  vany, aplikace celkového suchého zábalu 

(velké prostěradlo + vlněná přikrývka) po dobu 20 – 30 min Mytí 

a dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, 
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výměna prostěradla 

302.4 - vřídelní   30   PZP- 

lázeňská 

začátek 

 

obsah 

 

 

 

konec 

Napuštění vany přírodní vřídelní vodou, kontrola teploty vody, 

vstup pacienta do vany. 

Jde o koupel ve vřídelní vodě po dobu 20 min., teplota vody 33 – 

36°C.   

a/ poloviční koupel - pacient je ponořen ve vodě do výše pupku  

 b/ tříčtvrteční koupel – pacient je ponořen ve vaně do výše srdce 

Obvykle bývá využívána jako první procedura v kůře celkových 

koupelí 

Výstup pacienta z vany, aplikace celkového suchého zábalu (velké 

prostěradlo + vlněná přikrývka) po dobu 20 – 30 min. Mytí a 

dezinfekce vany. Odstranění suchého zábalu, úprava lehátka, 

výměna prostěradla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


