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INDIKAČNÝ  ZOZNAM

PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOSŤ

Strana 86 Zbierka zákonov č. 3/2000 Čiastka 2

inorkova
Strana 86 Zbierka zákonov è. 3/2000 Èiastka 2



Povinné vyšetrenie

1. V návrhu na kúpe¾nú starostlivos� musia by� vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia, výsledky
odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob
liečby vrátane ordinovaných liekov. U osôb nad 50 rokov EKG, u osôb nad 70 rokov a vždy v prípadoch, keï kúpe¾né
procedúry predstavujú zá�až pre kardiovaskulárny systém, treba kompletné interné vyšetrenie. Treba posúdi�
schopnos� chôdze a sebaobsluhy. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú by� staršie ako šes� mesiacov, ak
zdravotný stav chorého nevyžaduje urobi� nové vyšetrenie. Ak návrh na kúpe¾nú starostlivos� nie je vybavený do
jedného roka, musí by� aktualizovaný.

2. Návrh na  kúpe¾nú starostlivos� treba vždy objektívne zdôvodni�  doložením prepúš�acej správy z nemocnice
alebo odborného nálezu; okrem toho musí obsahova� pod¾a druhu choroby tieto ïalšie povinné vyšetrenia vrátane
dátumu ich vykonania:

Onkologické choroby onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW,
KO, ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetre-
nia nesmú by� staršie ako 2 mesiace.

Choroby obehového 
 ústrojenstva

EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia pod¾a SZO očné pozadie
a príslušné odborné vyšetrenia pod¾a uváženia odborného lekára.

Diabetes mellitus glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach anti-
diabetík, EKG a očné pozadie.

Netuberkulózne 
 choroby dýchacieho 
 ústrojenstva

rtg p¾úc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie.
U pacientov, ktorí majú absolvova� kúpe¾nú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadre-
nie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.

Choroby tráviaceho 
 ústrojenstva

výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. 
 Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových
ciest, vyšetrenie ultrazvukom.

Nervové choroby posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkč-
ných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej
časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

Choroby pohybového 
 ústrojenstva

posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórne-
ho vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkčné vyšetrenie.

Choroby obličiek 
 a močových ciest

posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.

Duševné choroby psychiatrické vyšetrenie (s preh¾adom doterajšieho priebehu liečenia).

Choroby z povolania odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.

Ostatné choroby posledné príslušné odborné vyšetrenia.

Polymorbidita u osôb nad 70 rokov pred nástupom na kúpe¾nú liečbu geriatrické vyšetrenie.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí
umožňova�, aby mohla by� naordinovaná kúpe¾ná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho
vyšetrenia.

4. Ak je kúpe¾ná liečba indikovaná pre iné choroby ako onkologické, u osôb s onkologickým ochorením musí
návrh obsahova� vyjadrenie onkológa ku kúpe¾nej starostlivosti.

5. Pred nástupom na kúpe¾nú starostlivos� musí ošetrujúci praktický lekár v poukaze potvrdi� aktuálny
zdravotný stav pacienta z h¾adiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie by� staršie ako 14 dní.
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Všeobecné kontraindikácie kúpe¾nej starostlivosti

Kúpe¾nú starostlivos� nemožno navrhnú�, ak ide o
— infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá

choroba indikovaná na kúpe¾nú starostlivos� združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc,
môže sa kúpe¾ná starostlivos� navrhnú� a povoli� iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín
aktívnej tuberkulózy,

— všetky choroby v akútnom štádiu,
— klinické známky obehového zlyhania,
— stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov

po doznení choroby,
— labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
— často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
— kachexie každého druhu,
— zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
— epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam

nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpe¾ná liečba
navrhnú� iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre
indikačnú skupinu XXVI. nie je epilepsia kontraindikáciou,

— aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnos�ou komunikácie,
— závislos� na alkohole, závislos� na návykových látkach,
— fajčenie pri vyznačených diagnózach — navrhujúci lekár je povinný túto skutočnos� v návrhu vždy potvrdi�,
— inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna — neplatí pre indikačnú skupinu XXVI — výnimku z tejto

kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoli� vedúci lekár liečebne,
— demenciu,
— tehotenstvo,
— nehojace sa kožné defekty akéhoko¾vek pôvodu,
— hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
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A. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH A DORAST

I. Onkologické choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu I: recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia

1. x
(pod¾a
zákl. dg)

Onkologické choroby do 24 mesiacov
od skončenia komplexnej onkolo-
gickej liečby bez akýchko¾vek známok
recidívy ochorenia.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: klinický onkológ. 
 Pozn.: uvies� dátum skončenia
komplexnej liečby.
 V Korytnici a Bardejovských Kúpe-
¾och môžu by� pacienti aj s kolostó-
miou.

Lúčky (len pre gyne-
kologické ochore-
nia)
Nimnica
PLK Bardejovské
Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Vyšné Ružbachy
Korytnica
Štós
Tatranské Matliare
Turčianske Teplice 
(len pre ochorenia 
obličiek a moč. ciest)
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

Pod¾a
 potreby

Recidíva, metastázy, karci-
nomatózna kachexia.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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II. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikáciou pre celú skupinu II je fajčenie.
 Pobyt v PLK Dudince len v I. a IV. štvr�roku a v PLK Brusno len v II. a III. štvr�roku pri týchto diagnózach II/3,
II/5x, II/6, II/8x, II/15x.
 V Bardejovských Kúpe¾och platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1. x
I 01
I 09
I 40
I 41

Stav po akútnej karditíde do 12 me-
siacov po vzniku, u dorastu do 24
mesiacov.
 Návrh vyhotovuje: internista, kardio-
lóg, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Sliač
Vyšné Ružbachy

28 Aktivita reumatického pro-
cesu, infekčná endokardití-
da, pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti.

2. (pod¾a
 zákl. dg)

Chlopňové chyby.
 Návrh vyhotovuje: internista, kardio-
lóg, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Sliač
Dudince-Diamant
Vyšné Ružbachy

28 Embolické komplikácie
s �ažšou poruchou
hybnosti, infekčná endo-
karditída, pokojová alebo
nočná dušnos�, klinické
známky obehovej slabosti,
aktivita zápalového procesu.

3. I 20
I 25

Ischemická srdcová choroba s angi-
nóznymi záchvatmi a stavy po
implantácii kardiostimulátora.
 Návrh vyhotovuje: internista, kardio-
lóg, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Brusno
Dudince
Sliač
Vyšné Ružbachy

Bardejovské Kúpele 28 Ťažká forma angíny pectoris
s častými záchvatmi, s
nízkou toleranciou námahy,
sieňokomorový blok II.
stupňa, ak nebol implanto-
vaný kardiostimulátor, po-
kojová alebo nočná dušnos�,
klinické známky obehovej
slabosti.

4. x
I 21
I 22

Stav po akútnom infarkte myokardu
vhodný pre II. fázu rehabilitácie,
najneskoršie do 6 mesiacov po vzni-
ku.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo príslušný odborný lekár.

Sliač
Vyšné Ružbachy
Bardejovské kúpele

Pod¾a
 potreby

Ťažká forma angíny pectoris
s častými záchvatmi a s
nízkou toleranciou námahy,
pokojová alebo nočná angí-
na pectoris, sieňokomorový
blok II. stupňa, pokojová
alebo nočná dušnos�, klinické
známky obehovej slabosti.

5. x
I 22
I 25

Ischemická srdcová choroba s preko-
naným akútnym infarktom myo-
kardu, od 6 mesiacov najneskôr do 12
mesiacov po akútnom infarkte myo-
kardu. 
 Návrh vyhotovuje: internista, kardio-
lóg, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Sliač
Dudince-Diamant
Vyšné Ružbachy

28 Ťažká forma angíny pectoris
s častými záchvatmi s nízkou
toleranciou námahy, pokojo-
vá alebo nočná angína pecto-
ris, sieňokomorový blok II.
stupňa, pokojová alebo
nočná dušnos�, klinické
známky obehovej slabosti.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie

Strana 90 Zbierka zákonov č. 3/2000 Čiastka 2

inorkova
Strana 90 Zbierka zákonov è. 3/2000 Èiastka 2



6. I 25 Ischemická srdcová choroba s preko-
naným akútnym infarktom myo-
kardu od 12 mesiacov po jeho vzniku.
Návrh vyhotovuje: internista, kardio-
lóg, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu. 

Bardejovské Kúpele
Brusno
Sliač
Dudince-Diamant
Vyšné Ružbachy

28 Ťažká forma angíny pectoris
s častými záchvatmi s nízkou
toleranciou námahy, pokojo-
vá alebo nočná angína pecto-
ris, sieňokomorový blok II.
stupňa, pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti.

7. (pod¾a
 zákl. dg)

Hypertenzívna choroba I. št. a II. št.
pod¾a SZO.
 Juvenilná hypertenzia.
 Návrh vyhotovuje: internista, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Sliač
Vyšné Ružbachy
Číž
Dudince

28 Pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti.

8. x
(pod¾a
 zákl. dg)
 

Hypertenzívna choroba III. št. pod¾a
SZO komplikovaná týmito stavmi:
Ischemická choroba srdca, cievne
mozgové príhody, obliterácie ciev
dolných končatín II. až III. stupňa a
vaskulárna nefroskleróza.
 Návrh vyhotovuje: internista
 Pod¾a druhu komplikácie treba
doplni� príslušné ïalšie odborné vy-
šetrenie.

Brusno
Sliač
Dudince-Diamant
Bardejovské Kúpele
Vyšné Ružbachy

28 Malígny zvrat, stavy po
mozgových príhodách s vý-
razným obmedzením po-
hyblivosti a psychickej akti-
vity, pokojové bolesti,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
forma angíny pectoris s
častými záchvatmi s nízkou
toleranciou námahy, poko-
jová alebo nočná angína
pectoris.
 Diabetická nefropatia v
stave retencie dusíkatých
látok (kreatinín v sére nad
200 mikromolov).

  9. I 70
I 73
I 77
I 79

Ochorenie tepien končatín na podkla-
de aterosklerotickom alebo zápalo-
vom v I. štádiu alebo II. štádiu.
 Návrh vyhotovuje: internista, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Brusno
Číž
Sliač
Vyšné Ružbachy
Dudince-Diamant
Bardejovské Kúpele

28

10. x
I 70
I 73
I 77
I 79

Ochorenie tepien končatín II. b štádia
na podklade aterosklerotickom alebo
zápalovom.
 Návrh vyhotovuje: internista, angio-
lóg.

Brusno
Číž
Sliač
Vyšné Ružbachy
Dudince-Diamant
Bardejovské Kúpele

28 Pokojové bolesti, �ažké tro-
fické defekty.

11. I 80
I 88
I 89

Stav po trombózach a tromboflebití-
dach s pretrvávajúcimi následkami
najskôr 3 mesiace po odoznení
akútneho štádia.
 Chronické lymfatické edémy.
 Návrh vyhotovuje: internista, angio-
lóg, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Brusno
Číž
Sliač
Dudince-Diamant
Bardejovské Kúpele
Vyšné Ružbachy

28 Opakované p¾úcne embólie,
vredy na predkolení väčšie-
ho rozsahu, elefantiáza, re-
cidivujúci erysipel.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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12. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách srdcových chýb
vrodených alebo získaných a stavy po
revaskularizačných cievnych re-
konštrukciách na srdci vrátane sta-
vov po perkutánnej transluminálnej
angioplastike, ïalej poúrazové stavy
srdca vhodné pre druhú fázu rehabi-
litácie najneskôr 6 mesiacov po ope-
rácii alebo úraze.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: kardiochirurg,
kardiológ.

Vyšné Ružbachy
Bardejovské Kúpele
Sliač

Pod¾a
 potreby

Aktivita zápalového proce-
su, infekčná endokarditída,
embolická komplikácia, sie-
ňokomorový blok II. stupňa
so záchvatmi bezvedomia,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
angína pectoris s �ažkými
záchvatmi a nízkou tole-
ranciou námahy, pokojová
alebo nočná angína pectoris.

13. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách srdcových chýb
vrodených alebo získaných a stavy po
revaskularizačných cievnych re-
konštrukciách na srdci vrátane sta-
vov po perkutánnej transluminálnej
angioplastike a poúrazové stavy srdca
od 6 mesiacov do 12 mesiacov po ope-
rácii alebo úraze.
 Návrh vyhotovuje: kardiologická
ambulancia.

Vyšné Ružbachy
Bardejovské Kúpele
Sliač
Dudince-Diamant

28 Aktivita zápalového proce-
su, infekčná endokarditída,
embolická komplikácia, sie-
ňokomorový blok II. stupňa
so záchvatmi bezvedomia,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
angína pectoris s �ažkými
záchvatmi a nízkou tole-
ranciou námahy.

14. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách srdcovo-ciev-
nych chýb vrodených alebo získaných
a stavy po revaskularizačných
cievnych rekonštrukciách na srdci po
12 mesiacoch od operácie.
 Návrh vyhotovuje: kardiologická
ambulancia.

Bardejovské Kúpele
Vyšné Ružbachy
Sliač
Dudince-Diamant

28 Aktivita zápalového proce-
su, infekčná endokarditída,
embolická komplikácia, sie-
ňokomorový blok II. stupňa
so záchvatmi bezvedomia,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
angína pectoris s �ažkými
záchvatmi a s nízkou tole-
ranciou námahy, pokojová
alebo nočná angína pectoris.

15. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po cievnych rekonštrukčných
a revaskularizačných operáciách na
cievnom systéme do 6 mesiacov po
operácii.
 Návrh vyhotovuje: chirurgické odde-
lenie, angiologická alebo kardiolo-
gická ambulancia.
 Pozn.: netýka sa operácie varixov.

Vyšné Ružbachy
Sliač
Číž
Dudince-Diamant

28 Ťažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

16. I 70 
I 71 
I 72 
I 73 
I 74 
I 77 
I 79

Stavy po cievnych rekonštrukčných
a revaskularizačných operáciách na
cievnom systéme od 6 mesiacov do
12 mesiacov po operácii.
 Návrh vyhotovuje: chirurgické odde-
lenie, angiologická alebo kardiolo-
gická ambulancia.
 Pozn.: netýka sa operácie varixov.

Vyšné Ružbachy
Sliač
Dudince-Diamant
Číž

28 Ťažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III: �ažké poruchy výživy, malabsorpčný syndróm — s výnimkou v dorastovom
veku, �ažká anémia (Hb 100 g/l a menej), opakované hematemézy a melaena.
 Korytnica, Bardejovské Kúpele: platí aj pre pacientov s kolostómiou.
 Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1. K 20
K 22
K 30

Zdĺhavé funkčné žalúdočné
dyspepsie, benígne ochorenie pažerá-
ka.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie  v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: internista,
gastroenterológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Fajčenie.

2. K 25
K 26
K 27

Vredová choroba žalúdka, dvanástni-
ka a bulbitída v štádiu upokojujúcej
sa exacerbácie alebo remisie.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: internista, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Stenózy a penetrácie, fajče-
nie.

3. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách žalúdka, dva-
nástnika a pažeráka, stavy po operá-
ciách pečene, pankreasu do 6 mesia-
cov po operácii.
 Návrh vyhotovuje: interné alebo chi-
rurgické oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Pooperačné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu, kli-
nicky zistené známky recidí-
vy základného ochorenia,
fajčenie.

4. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách žalúdka, dva-
nástnika, pažeráka pri pretrvá-
vajúcich �ažkostiach po 6 mesiacoch
od operácie.
 Návrh vyhotovuje: internista,
gastroenterológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Pooperačné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu, kli-
nicky zistené známky recidí-
vy základného ochorenia,
fajčenie.

  5. x
K 50

Regionálna enterokolitída (Crohnova
choroba).
 Návrh vyhotovuje: gastroenterológ.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Fajčenie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
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Dĺžka
liečebného
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  6. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po resekcii tenkého alebo hru-
bého čreva do 6 mesiacov po operácii
(netýka sa apendektómie).
 Návrh vyhotovuje: chirurgické alebo
interné oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Stenóza čriev, anus praeter
naturális, klinicky zistite¾né
známky recidívy základného
ochorenia.

  7. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po resekcii tenkého alebo hru-
bého čreva pri trvajúcich �ažkostiach
od 6 mesiacov po operácii.
 Návrh vyhotovuje: internista,
gastroenterológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Stenóza čriev, anus praeter
naturális, klinicky zistite¾né
známky recidívy základného
ochorenia.

  8. x
K 51

Proktokolitída (stredne �ažká a �ažká
forma vrátane pooperačných stavov)
v remisii dokázaná rektoskopicky,
prípadne kolonoskopicky.
 Návrh vyhotovuje: gastroenterológ.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Anus praeter naturális chro-
nické, parazitárne a baci-
lárne ochorenie čriev.

9. K 80
K 81
K 82
K 83

Chronické ochorenie žlčníka s litiá-
zou alebo bez nej, ak nie je vhodná
operácia, poruchy žlčových ciest,
podložené odborným nálezom.
 Návrh vyhotovuje: gastroenterológ,
prípadne ošetrujúci praktický lekár
na základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica
 

21 Obštrukcia kameňom,
empyém žlčníka, cholangoi-
tída, v anamnéze akútna
pankreatitída s ikterom.

10. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operácii žlčníka a žlčových
ciest do 6 mesiacov po operácii vráta-
ne stavov po extrakcii žlčových kame-
ňov endoskopickou metódou s
komplikovaným pooperačným prie-
behom a pretrvávajúcimi
dyspeptickými �ažkos�ami podlože-
nými odborným nálezom.
 Návrh vyhotovuje: chirurgické odde-
lenie, gastroenterológ, hepatológ.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Obštrukcia alebo infekcia
žlčových ciest.

11. (pod¾a
 zákl. dg)

Stav po operácii žlčníka a žlčových
ciest pri trvajúcich dyspeptických
�ažkostiach  od 6 do 12 mesiacov po
operácii.
 Návrh vyhotovuje: internista,
gastroenterológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Obštrukcia alebo infekcia
žlčových ciest.

12. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po akútnej hepatitíde
akejko¾vek etiológie s preukázanou
poruchou pečeňovej funkcie do 6 me-
siacov po prepustení z ústavného lie-
čenia.
 Návrh vyhotovuje: infekčné oddele-
nie, interné oddelenie pri ochorení
neinfekčnej etiológie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Pečeňová nedostatočnos�,
etylizmus, drogová závis-
los�. Kontraindikáciou nie je
pozitivita HBsAg.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
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13. (pod¾a
 zákl. dg)

Chronické ochorenie pečene s preuká-
zanou poruchou funkcie pečene.
 Návrh vyhotovuje: internista, infekto-
lóg, hepatológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Pokročilá pečeňová nedosta-
točnos� so známkami
 metabolického zlyhania,
s príznakmi portálnej hy-
pertenzie. Etylizmus, drogo-
vá závislos�. Kontraindiká-
ciou nie je pozitivita HBsAg.

14. x
K 85

Stavy po akútnej pankreatitíde alebo
po exacerbácii chronickej pankreati-
tídy do 6 mesiacov po akútnej príhode
alebo exacerbácii spojenej s hospita-
lizáciou.
 Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
chirurgické oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Patologické zmeny žlčových
ciest, časté exacerbácie
pankreatitídy (táto
kontraindikácia neplatí, ak
nie je možná operácia).
 Pečeňová nedostatočnos�,
etylizmus, drogová závislos�.

15. K 86 Chronická pankreatitída s preukáza-
nou poruchou funkcie.
 Návrh vyhotovuje: internista,
gastroenterológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Pečeňová nedostatočnos�,
etylizmus, drogová závislos�,
pokročilá malabsorpcia,
častá exacerbácia pankrea-
titídy, cholangoitída,
empyém žlčníka, cholelitiá-
za (kontraindikácia neplatí,
ak nie je možná operácia).

16. x
 (pod¾a
 zákl. dg)

Celiakia a ostatné primárne ma-
labsorpčné syndrómy v dorastovom
veku.
 Návrh vyhotovuje: gastroenterológ,
prípadne praktický lekár pre deti
a dorast alebo dorastový lekár.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

21 
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IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1. E 10
E 11

Diabetes mellitus do 6 mesiacov po
zistení (diagnostikova� pod¾a kritérií
SZO). 
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: diabetologická
ambulancia.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Opakujúce sa �ažšie meta-
bolické rozvraty.

2. x
E 10
E 11

Diabetes mellitus s komplikáciami
(mikro- a makroangiopatie, neuropa-
tie).
 Návrh vyhotovuje: diabetologická
ambulancia s doložením príslušného
odborného vyšetrenia pod¾a druhu
komplikácie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Diabetická nefropatia v
stave retencie dusíkatých
látok (kreatinín vyšší ako
350 mikromolov).

3. E 66 Obezita do 55 rokov s poruchami me-
tabolizmu (hyperlipoproteinémiou,
poruchami glukózovej tolerancie
alebo hyperurikémiou). Kúpe¾nú sta-
rostlivos� možno pokytnú� len raz.
 Návrh vyhotovuje: internista,
endokrinológ.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Tatranské Matliare
Nimnica
 

21

4. E 78 Hyperlipoproteinémia II. až V. typu.
Opakovanie je možné raz za 2 roky.
 Návrh vyhotovuje: internista, diabe-
tológ, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica
Číž

21

5. x
E 05

Stavy po operácii štítnej ž¾azy pre
tyreotoxikózu do 6 mesiacov po ope-
rácii.
 Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
endokrinologická ambulancia alebo
chirurgické oddelenie.

Nový Smokovec
Tatranské Matliare
Bardejovské Kúpele

21 Ťažšie poškodenie kardio-
vaskulárneho ústrojenstva,
malígna struma.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele
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V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V: kardiorespiračná nedostatočnos�, anatomické prekážky v dýchacích cestách,
fajčenie.
 V PLK Štrbské Pleso tiež hypertenzia II. a vyššieho štádia (pod¾a SZO).
 V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo
v kúpe¾nej liečebni. 
 Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1. J 41
J 42

Chronická bronchitída, sústavne lie-
čená.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: internista, lekár
oddelenia TaRCH, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Štós
Vyšné Ružbachy
Tatranské Matliare
Kunerad
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21

2. x
J 44

Chronická bronchitída obštrukčného
typu, sústavne odborne liečená, ak
hodnoty FEV 1/s sú hraničné alebo
nižšie ako 60 % náležitej hodnoty.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: pneumológ,
internista.

Bardejovské Kúpele
Tatranské Matliare
Nimnica
Kunerad
Štrbské Pleso
Štós
Nový Smokovec
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

Pod¾a
 potreby

Chronické cor pulmonale.

3. J 45 Bronchiálna astma v pokojnom stave,
sústavne odborne liečená.
 Návrh vyhotovuje: alergologická
ambulancia, ambulancia pre le-
kársku imunológiu alebo lekár odde-
lenia TaRCH.

Bardejovské Kúpele
Kunerad
Štós
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranské Matliare
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján
 

21

4. x
J 45

Bronchiálna astma s frekvenciou
záchvatov priemerne aspoň raz me-
sačne, sústavne odborne liečená. 
 Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: alergológ, pneumo-
lóg, imunológ, internista.

Nový Smokovec
Štós
Nimnica
Štrbské Pleso
Kunerad
Tatranské Matliare
Bardejovské Kúpele
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján
 

Pod¾a
 potreby

Chronické cor pulmonale.

Číslo Indikácie
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  5. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách dolných dýcha-
cích ciest a p¾úc do 6 mesiacov po
operácii.
 Pozn.: s výnimkou stavov po mini-
málnych invazívnych výkonoch na
pleure a p¾úcach po PNO a benígnych
nádoroch bez pooperačných kompli-
kácií  a stavov po diagnostických
a paliatívnych výkonoch na pleure
a p¾úcach.
 Návrh vyhotovuje: lekár oddelenia
TaRCH, chirurgické oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Tatranské Matliare
Štós
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Kunerad
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Empyémy, píš�aly.

  6. J 31
J 37
J 38

Hypertrofické zápaly alebo atrofické
zmeny horných dýchacích ciest, sú-
stavne odborne liečené.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie v I. a IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ
alebo ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Kunerad
Štós
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranské Matliare
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú liečbu.

  7. J 30 Alergické nádchy preukázané alergo-
logickým vyšetrením, sústavne
odborne liečené.
 Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ,
alergológ, imunológ.

Bardejovské Kúpele
Kunerad
Štós
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranské Matliare
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú liečbu.

  8. J 32 Chronické sínusitídy a sinobronchití-
dy, sústavne odborne liečené.
 Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ,
lekár oddelenia TaRCH alebo
ošetrujúci praktický lekár na základe
odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Kunerad
Štós
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranské Matliare
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú liečbu.

9. J 31 Ozaena, sústavne odborne liečená.
 Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ.

Kunerad
Nimnica
Nový Smokovec
Štós
Tatranské Matliare
Bardejovské Kúpele
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Neliečený rinoskleróm.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
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10. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách horných dýcha-
cích orgánov do 6 mesiacov po operá-
cii.
 Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie.
 Pozn.: netýka sa stavov po operácii
tonzíl, adenoidných vegetácií a noso-
vej priehradky.

Bardejovské Kúpele
Kunerad
Štós
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Tatranské Matliare
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21

11. x
J 60
J 62
J 68

P¾úcne fibrózy, sústavne odborne lie-
čené. 
 Návrh vyhotovuje: lekár oddelenia
TaRCH, internista.

Kunerad
Bardejovské Kúpele
Nimnica
Nový Smokovec
Štós
Tatranské Matliare
Štrbské Pleso
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
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VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu: vážnejšie psychické poruchy, nemožnos� zá�aže pacienta rehabilitačnou liečbou,
kožné defekty.
 PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu ARCO.

1. x
G 54
G 55
G 56
G 57
G 58
G 59
G 61
G 62
G 63
A 80
B 91

Chabé obrny (okrem poúrazových)
vrátane poinfekčných polyradikulo-
neuritíd do 36 mesiacov po doznení
akútneho štádia.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
 Pozn.:  nevz�ahuje sa na obrnu lícne-
ho nervu. Do kúpe¾ného miesta Du-
dince-Diamant, Rajecké Teplice a 
Trenčianske Teplice možno navrho-
va� chorých so stavmi po poliomyeli-
tíde bez časového obmedzenia. Opa-
kovanie častejšie ako raz za 2 roky je
možné iba na návrh neurológa.

Bojnice
Dudince-Diamant
Rajecké Teplice
Pieš�any
Trenčianske Teplice
Číž

Pod¾a
 potreby

2. G 54 — 59
G 61 — 63
A 80
B 91

Chabé obrny (okrem poúrazových)
a stavy po poliomyelitíde.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabi-
litačný lekár.

Bojnice
Dudince
Číž
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice

Trenčianske Teplice

21

3. G 63 Polyneuropatie s paretickými pre-
javmi.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
tejto indikácii mimo dovolenky na zo-
tavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabi-
litačný lekár.

Bojnice
Dudince
Číž
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice

21

4. x
G 00
G 01 — 05
G 07 — 09
 

Zápalové ochorenia centrálneho
nervstva (stavy po meningoencefalití-
dach a po myelitídach) po skončení
akútneho obdobia, ak sú prítomné
spasticko-paretické známky do 12
mesiacov po vzniku ochorenia.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Dudince-Diamant
Pieš�any

Trenčianske Teplice

Pod¾a 
 potreby

5. x
G 00 — 09
 

Zápalové ochorenie centrálneho
nervstva (stavy po meningoencefalití-
dach a po myelitídach), ak sú prítomné
spasticko-paretické známky od 12 do
36 mesiacov po vzniku ochorenia.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabi-
litačný lekár.

Bojnice
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
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6. x
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 69

Hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po doznení akútneho štádia
do 24 mesiacov od vzniku bez vý-
raznejších psychických zmien a so
známkami obnovujúcej sa funkcie.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: nervové alebo
interné oddelenie.
 Pozn.: u každého chorého je pred
podaním návrhu nutná konzultácia
internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti
za�aženia liečebnou telesnou výcho-
vou z h¾adiska kardiovaskulárneho
aparátu.

Bojnice
Dudince-Diamant
Pieš�any
Rajecké Teplice

Pod¾a
 potreby

Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
nočná dušnos�, chronické
edémy s hepatomegáliou, re-
cidívy hemiparézy do 1 roku
od prvej príhody ochorenia,
nebezpečenstvo embolizá-
cie, �ažké fatické poruchy,
najmä percepčné. Fajčenie.

7. x
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 69

Hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po 24 mesiacoch od vzniku,
ak je predpoklad, že kúpe¾né liečenie
prispeje k obnoveniu a udržaniu pra-
covnej schopnosti a sebaobsluhy.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabi-
litačný lekár.
 Pozn.: u každého chorého je pred
podaním návrhu nutná konzultácia
internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti
za�aženia liečebnou telesnou výcho-
vou z h¾adiska kardiovaskulárneho
aparátu.

Bojnice
Dudince-Diamant
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Náhle cievne mozgové prího-
dy opakované viac než dva
razy, pokojová alebo nočná
dušnos�, chronické edémy
s hepatomegáliou, recidívy
hemiparézy do 1 roku od
prvej príhody ochorenia, ne-
bezpečenstvo embolizácií,
�ažké fatické poruchy,
najmä percepčné.
 Fajčenie.

  8. x
 (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po závažných poraneniach
a operáciách centrálneho a periférne-
ho nervstva s poruchami hybnosti so
známkami obnovujúcej sa funkcie do
24 mesiacov od úrazu alebo operácie.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: nervové, neurochi-
rurgické alebo rehabilitačné oddele-
nie.

Turčianske Teplice
Bojnice
Číž
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice
Dudince-Diamant

Pod¾a 
 potreby

9. x
G 35
G 37

Roztrúsená skleróza a iné demyelini-
začné ochorenia v štádiu bez príhody,
sústavne odborne liečené, so zacho-
vanou schopnos�ou sebaobsluhy.
 Návrh vyhotovuje: neurológ.

Bojnice
Číž
Pieš�any
Trenčianske Teplice

21 Výrazná ataxia, pokročilé
plegické stavy, príhody opa-
kujúce sa do 1 roku.

10. x
G 70
G 71
G 72
G 73

Nervovosvalové degeneratívne choro-
by.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
 Pozn.: v návrhu je nutné uvies� výsle-
dok kardiologického vyšetrenia.

Bojnice
Číž
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice

Pod¾a 
 potreby

Paroxyzmálne svalové obrny,
prejavy kardiálnej insufi-
ciencie.

11. x
G 95

Syringomyelia s paretickými pre-
javmi, sústavne odborne liečená.
 Návrh vyhotovuje: neurológ.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice

21 Poruchy dýchacie a hltacie. 

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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12. x
G 80

Detská mozgová obrna, ak sú
predpoklady ïalšieho zlepšenia
funkcie.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabi-
litačný lekár.

Bojnice
Pieš�any
Dudince
Sklené Teplice
Kováčová
Číž
Trenčianske Teplice

21

13. x
G 20

Parkinsonova choroba.
 Návrh vyhotovuje: neurológ.

Rajecké Teplice 21

14. x
G 62
G 64
B 91

Neuropatie, postpoliomyelitický
syndróm.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabi-
litačný lekár.

Bojnice
Číž
Dudince
Pieš�any
Sklené Teplice

Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Rajecké Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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VII. Choroby pohybového ústrojenstva

PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu ARCO.

1. (pod¾a
 zákl. dg)

Reumatoidná artritída a jej varianty,
psoriatická artritída, kĺbový syndróm
Reiterovej choroby v I. štádiu s funkč-
ným postihnutím A až B, sústavne
liečené.
 Návrh vyhotovuje: reumatológ, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Smrdáky
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Vysoká alebo narastajúca
aktivita dosia¾ nestabilizo-
vaná primeranou liečbou.

2. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Reumatoidná artritída a jej varianty,
psoriatická artritída, kĺbový syndróm
Reiterovej choroby v II. a vyššom štá-
diu s funkčným postihnutím najviac
„C“, sústavne liečené.
 Návrh vyhotovuje: reumatológ, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Smrdáky
Pieš�any

21 Vysoká aktivita nestabilizo-
vaná primeranou liečbou,
�ažšie viscerálne postihnu-
tia, �ažšie prejavy nežiadu-
cich účinkov liekov vrátane
kortizonoidov.

3. (pod¾a
 zákl. dg)

Ankylotizujúca spondylartritída
(Bechterevova choroba) I. a II. štádia
a ostatné  séronegatívne spondy-
lartritídy s funkčným postihnutím A
až B, sústavne liečené.
 Návrh vyhotovuje: reumatológ, reha-
bilitačný lekár, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bojnice
Číž
Kováčová
Kunerad
Dudince
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Smrdáky
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice

21 Vysoká alebo narastajúca
aktivita nestabilizovaná pri-
meranou liečbou.

4. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Ankylotizujúca spondylartritída
(Bechterevova choroba) III. a vyššieho
štádia a ostatné  séronegatívne
spondylartritídy s funkčným
postihnutím najviac „C“, sústavne lie-
čené.
 Návrh vyhotovuje: reumatológ, reha-
bilitačný lekár, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Trenčianske Teplice
Smrdáky
Turčianske Teplice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice

21 Vysoká aktivita nestabilizo-
vaná primeranou liečbou,
�ažšie viscerálne postihnu-
tie, �ažšie prejavy nežiadu-
cich účinkov liekov vrátane
kortizonoidov.
 Deštrukčné zmeny be-
derných zhybov s podstat-
ným obmedzením hybnosti.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
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5. x
M 41

Skoliózy idiopatické a inej etiológie so
zakrivením 20 stupňov a viac pod¾a
Cobba, doložené popisom rtg snímky,
do 25 rokov veku, sústavne odborne
liečené na ortopedickej alebo rehabi-
litačnej ambulancii.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd alebo re-
habilitačný lekár.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

Pod¾a
 potreby

Funkčné skoliotické držanie
bez morfologických zmien
na rtg.

6. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Fixované skoliózy v dôsledku skráte-
nej dolnej končatiny na podklade
Perthesovej choroby, vývojových chýb
a �ažkých poúrazových stavov.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd, rehabili-
tačný lekár, prípadne ošetrujúci prak-
tický lekár na základe odborného ná-
lezu.

Kováčová
Bojnice
Číž
Dudince
Pieš�any
Turčianske teplice
Trenčianske Teplice

21

7. (pod¾a
 zákl. dg)

Reaktívne a druhotné artritídy (napr.
poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 me-
siacov, pri infekčných po sanácii fo-
kusov, sústavne liečené.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: reumatológ,
internista, ošetrujúci praktický lekár
na základe odborného nálezu.

Bojnice
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Smrdáky
Trenčianske Teplice
 Turčianske Teplice

21 Tuberkulózne artritídy a
artritídy vysokoaktívne, do-
sia¾ liečbou nestabilizované.

8. M 16 Koxartróza v I. a II. štádiu s funkčným
postihnutím triedy A až B, sústavne
liečená.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumato-
lóg, rehabilitačný lekár, prípadne
ošetrujúci praktický lekár na základe
odborného nálezu.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Turčianske  Teplice
Smrdáky
Trenčianske Teplice

21

9. x
M 16

Koxartrózy III. a IV. štádia s funkčným
postihnutím triedy najviac „C“, sú-
stavne liečené.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd, rehabili-
tačný lekár, reumatológ. Návrh vyho-
tovený ošetrujúcim praktickým leká-
rom musí by� potvrdený príslušným
odborníkom.

Bojnice
Dudince
Číž
Kováčová
Pieš�any
Kunerad
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Smrdáky
Trenčianske Teplice
 Turčianske  Teplice

21 Výrazne progredujúci proces
s rýchlym vývojom rtg zmien,
nestabilizovaná osteonekró-
za hlavíc alebo acetabula.
Neschopnos� samostatného
pohybu.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
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10. M 10
M 11
M 14
M 15
M 17
M 18
 
M 19

Artrózy sprevádzané funkčnou po-
ruchou, sústavne liečené, a artropatie
pri metabolických poruchách.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumato-
lóg, rehabilitačný lekár, prípadne
ošetrujúci praktický lekár na základe
odborného nálezu.
 Kúpe¾nú liečbu možno opakova� raz
za dva roky.

Bojnice
Kováčová
Číž
Kunerad
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Smrdáky
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Deštrukcia kĺbov s hrubšou
poruchou osi, nestabilizova-
ná osteonekróza, výrazné
príznaky druhotnej iritácie.
Ťažký varikózny syndróm so
žilovou nedostatočnos�ou.

11. M 40
M 42
M 47
M 53
M 48
M 49
M 50
M 51
G 54

Vertebrogénny syndróm s prechodný-
mi bolestivými poruchami chrbtice,
sústavne liečený (vrátane koreňových
syndrómov vertebrogénneho pôvodu).
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie v I. a IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumato-
lóg, neurológ, prípadne ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.
 Pozn.: kúpe¾nú liečbu možno opako-
va� raz za 2 roky.

Bojnice
Pieš�any
Turčianske Teplice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Smrdáky
 

21 Kompresívny radikulárny
syndróm.

12. M 60
M 63
M 65
M 68
M 79

Prejavy na svaloch, š¾achách,
burzách a fasciách infekčného, to-
xického, traumatického alebo reuma-
tického pôvodu a zmeny spadajúce do
oblasti mimokĺbového reumatizmu
(periartritídy a iné) s opakovanými
alebo zdĺhavými funkčnými porucha-
mi, sústavne odborne liečené aspoň
6 mesiacov.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd,
internista, reumatológ, rehabilitačný
lekár, prípadne ošetrujúci praktický
lekár na základe odborného nálezu.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Smrdáky
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
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13. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po úrazoch alebo operáciách
pohybového ústrojenstva vrátane
operácií medzistavcovej platničky
a operácií s použitím kĺbovej náhra-
dy, ktoré sú sprevádzané oslabením
svalovej sily alebo obmedzenou po-
hyblivos�ou kĺbov, prípadne obrnami,
najviac do 18 mesiacov od úrazu
alebo operácie.
 Nevz�ahuje sa na nekomplikované
úrazy a jednoduché operácie na pohy-
bovom aparáte vrátane
diagnostických výkonov.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: chirurgické, orto-
pedické, neurologické, neurochi-
rurgické alebo rehabilitačné oddele-
nie.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any + VÚRCH
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

Pod¾a
 potreby

Nezhojené rany.

14. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po úrazoch alebo operáciách po-
hybového ústrojenstva vrátane operá-
cií medzistavcovej platničky a operácií
s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú
sprevádzané obmedzenou pohybli-
vos�ou kĺbov, od 18 do 36 mesiacov
po úraze alebo operácii.
 Nevz�ahuje sa na nekomplikované
úrazy a jednoduché operácie na pohy-
bovom aparáte vrátane
diagnostických výkonov.
 Návrh vyhotovuje: chirurg, ortopéd,
rehabilitačný lekár, prípadne
ošetrujúci praktický lekár na základe
odborného nálezu.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Turčianske Teplice
Trenčianske Teplice

21 Nezhojené rany.

15. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Chorí v predoperačnej príprave 28 dní
pred plánovanou kĺbovou náhradou.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: ortopedické, reha-
bilitačné alebo traumatologické odde-
lenie.

Bojnice
Číž
Dudince
Turčianske Teplice
Kováčová
Pieš�any + VÚRCH
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice

Pod¾a
 potreby

16. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Hemofilická artropathia.
 Návrh vyhotovuje: reumatológ, orto-
péd, rehabilitačný lekár. Potvrdzuje
vždy hematológ.
 Pozn.: z hematologického h¾adiska
stav musí by� úplne kompenzovaný
a do kúpe¾ného zariadenia si pacient
donesie so sebou adekvátne množstvo
substitučnej liečby.

Turčianske Teplice
Pieš�any

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
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VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: chronická glomerulonefritída, stavy spojené s hromadením moču pre
prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa
(120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatínu v sére nad 350 mikromolov, píš�aly v operačnej rane; v prípade
hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpe¾nej starostlivosti len vtedy, ak je počas pobytu
v kúpe¾nom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou pois�ovňou pacienta schválená úhrada
hemodialyzačného procesu.
 Bardejovské Kúpele:  platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1. N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 30

Netuberkulózne recidivujúce zdĺhavé
zápaly močových ciest.
 Návrh vyhotovuje: internista, urológ,
prípadne ošetrujúci praktický lekár
na základe odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

2. x
N 11
N 28
N 29
Q 60
Q 61
Q 62
Q 63

Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej
obličke, neindikovaná pre operačnú
liečbu, cystické ochorenie obličiek,
nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej
hyperparatyreózy.
 Návrh vyhotovuje: urológ, internista.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

3. N 20
N 21

Drobná urolitiáza so spontánnymi
odchodmi kamienkov bez dokáza-
te¾ného hromadenia moču v horných
močových cestách. Urátová litiáza
vhodná na konzervatívnu liečbu.
 Návrh vyhotovuje: urológ, internista,
prípadne ošetrujúci praktický lekár
na základe odborného nálezu.
 Pozn.: netýka sa neliečených hy-
perparatyreóz.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

4. x
N 20
E 72

Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je
indikovaná na operačnú liečbu.
 Cystínová nefrolitiáza.
 Návrh vyhotovuje: internista alebo
urológ.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

5. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách obličiek a močo-
vých ciest vrátane endovezikulárnych
operácií a stavov po prostatektómii,
nefrolitotrypsii a nefrolitolapaxii (vrá-
tane extrakorporálnej), pri pretrvá-
vajúcich �ažkostiach do 6 mesiacov po
operácii.
 Návrh vyhotovuje: urologické oddele-
nie.
 Pozn.:  netýka sa stavov po
diagnostických výkonoch a endovezi-
kulárnych lavážach.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
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6. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po operáciách obličiek a močo-
vých ciest vrátane endovezikulárnych
operácií a stavov po prostatektómii
s komplikovaným pooperačným prie-
behom a po pretrvávaní �ažkostí na
základe odborného nálezu od 6 me-
siacov po operácii.
 Návrh vyhotovuje: urológ, internista,
ošetrujúci   praktický lekár na zákla-
de odborného nálezu.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

7. (pod¾a
 zákl. dg)

Prostatitída, prostatovesikulitída,
chronická uretritída, sústavne
odborne liečené.
 Návrh vyhotovuje: urológ, ošetrujúci
praktický lekár na základe odborného
nálezu.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie

Strana 108 Zbierka zákonov č. 3/2000 Čiastka 2

inorkova
Strana 108 Zbierka zákonov è. 3/2000 Èiastka 2



IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie,
suicidálne tendencie, závislos� od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

1. F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
F 47
F 48

Neurózy a iné nepsychotické
reaktívne poruchy po intenzívnej
systematickej psychiatrickej liečbe.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: psychiater,
ošetrujúci praktický lekár na základe
odborného nálezu.  

Nový Smokovec
Vyšné Ružbachy
Štós
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Účelové reaktívne stavy.

2. F 01
F 02
F 06
F 43

Pseudoneurotické štádiá rozví-
jajúcich sa organických psycho-
syndrómov po intenzívnej ambu-
lantnej psychiatrickej liečbe.
 Návrh vyhotovuje: psychiater,
ošetrujúci praktický lekár na základe
odborného nálezu.
 Pozn.: je nutné interné vyšetrenie.

Vyšné Ružbachy
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
stázy vo ve¾kom obehu, hy-
pertenzia III. st. pod¾a SZO
(malígna hypertenzia, stavy
po mozgových príhodách s
�ažkou poruchou hybnosti).

3. x
F 01
F 02
F 06
F 43

Pseudoneurotické štádiá rozví-
jajúcich sa organických psycho-
syndrómov po intenzívnej liečbe na
lôžkovom psychiatrickom oddelení.
 Návrh vyhotovuje: psychiater.
 Pozn.: je nutné odborné interné vy-
šetrenie.

Vyšné Ružbachy
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
stázy vo ve¾kom obehu, hy-
pertenzia III. st. pod¾a SZO
(malígna hypertenzia, stavy
po mozgových príhodách s
�ažkou poruchou hybnosti).

4. F 20
F 21
F 25
F 31
F 33

Psychózy symptomatické a endo-
génne okrem akútnej fázy v dlhodobej
remisii, schopné prispôsobi� sa
kúpe¾nému režimu.
 Návrh vyhotovuje: psychiater.

Vyšné Ružbachy
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Stavy bezprostredne po
absolvovaní pobytu na
psychiatrickom oddelení.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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X. Kožné choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginizácia. Pre Smrdáky tiež bronchiálna astma a astmatoidná bronchi-
tída.

Trenčianske Teplice: neplatí pre kúpe¾nú liečebňu ARCO.

1. L 23
L 24
L 25

Chronické alebo recidivujúce ekzémy,
lokalizované i generalizované formy.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár.

Smrdáky 28 Mikrobiálny ekzém.

2. x
L 20
L 21

Atopická dermatitída.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár,
alergológ.

Smrdáky 28

3. Psoriáza, parapsoriáza — ve¾kolo-
žisková forma.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár.

Smrdáky
Trenčianske Teplice
(TOMESA)

28 Psoriasis pustulosa genera-
lisata Zumbusch.

4. x
L 40

Generalizovaná alebo artropatická
psoriáza.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár.
 V prípade artropatickej psoriázy sa
vyžaduje i nález reumatologickej
ambulancie.

Smrdáky
Trenčianske Teplice
(TOMESA)

28

5. L 08 Acne vulgaris — nejazviace formy.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Smrdáky 28

6. L 08 Acne vulgaris — jazviace formy.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár, prí-
padne ošetrujúci praktický lekár na
základe odborného nálezu.

Smrdáky 28

7. (pod¾a
 zákl. dg)

Chronické dermatózy vrátane ichtyózy
s predpokladom priaznivého ovplyvne-
nia kúpe¾nou liečbou.
 Pracujúcim, ktorí vykonávajú riziko-
vé práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie v I. alebo IV. štvr�roku.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár.

Smrdáky 28 Malígne progredujúce
formy.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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8. x
T 20
T 25
T 29
T 30
T 31
T 32

Stavy po popáleninách, poleptaniach
a po rekonštrukčných výkonoch, kde
hrozí značné zvraš�ovanie jaziev od 1
do 18 mesiacov po zahojení.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: oddelenie
plastickej chirurgie, prípadne chi-
rurgické oddelenie NsP.

Bojnice
Smrdáky

Pod¾a
 potreby

9. x
T 20
T 21
T 22
T 23
T 24
T 25
T 29
T 30
T 31
T 32

Stavy po rozsiahlych popáleninách
a poleptaniach, kde hrozí zvraš�ova-
nie jaziev po 18 mesiacoch.
 Návrh vyhotovuje: oddelenie
plastickej chirurgie, prípadne chi-
rurgické oddelenie NsP.

Smrdáky
Bojnice

28

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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XI. Ženské choroby

1. x
N 80
N 83
N 84
N 85
N 91
N 92
N 93
N 97
Q 51
Q 52

Primárna a sekundárna sterilita a
inferilita, poruchy ovariálnej funkcie
a vývoja maternice, sústavne liečené
na ženskom oddelení u žien do
40 rokov veku.
 Návrh vyhotovuje: gynekológ.
 Pozn.: prvý pobyt na „x“, opakovanie
kúpe¾nej liečby bez „x“ — pri sterilite je
nevyhnutné vyšetrenie partnera.

Lúčky
Nimnica
Sliač-Kováčová

28

2. x
N 70
N 71
N 72
N 73

Chronické zápaly vnútorných rodidiel
sústavne liečené na ženskom oddele-
ní najskôr po 2 mesiacoch po doznení
exacerbácie.
 Návrh vyhotovuje: gynekológ.
 Pozn.: doloži� prepúš�acou správou
z nemocnice; prvý pobyt celoročne na
„x“, opakovanie kúpe¾nej liečby bez „x“.

Lúčky
Nimnica
Sliač-Kováčová

28

3. x
(pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po závažných rekonštrukčných
operáciách vnútorných rodidiel, stavy
po iných gynekologických operáciách,
ktoré boli komplikované alebo po kto-
rých došlo ku komplikovanému po-
operačnému priebehu do 6 mesiacov
po operácii.
 Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.

Lúčky
Nimnica
Sliač-Kováčová

28

4. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po závažných rekonštrukčných
operáciách vnútorných rodidiel, stavy
po iných gynekologických operáciách,
ktoré boli komplikované alebo po kto-
rých došlo ku komplikovanému po-
operačnému priebehu od 6 do 12 me-
siacov po operácii.
 Návrh vyhotovuje: gynekológ.

Sliač-Kováčová
Lúčky
Nimnica

28

5. O 08 Komplikácie po interrupcii sústavne
liečené na ženskom oddelení do 6 me-
siacov po výkone u žien do 35 rokov
veku.
 Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.

Sliač-Kováčová
Lúčky
Nimnica

28

6. N 95 Klimakterický syndróm.
 Návrh vyhotovuje: gynekológ,
psychiater.
 Pozn.: kúpe¾nú liečbu možno
poskytnú� len dva razy.

Sliač-Kováčová
Lúčky
Nimnica
Vyšné Ružbachy
Tatranské Matliare
Bardejovské Kúpele
Štós
Korytnica

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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XII. Choroby z povolania

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.
 PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu ARCO.

1. x
Z 29

Liečba pracovníkov vystavených rizi-
ku ionizujúceho žiarenia po 10 ro-
koch expozície v II. alebo III. kategórii
rizika žiarenia pod¾a predpisu pre
pracoviská s rádioaktívnymi látkami
a doliečovanie poškodení ionizujúcim
žiarením v dôsledku prekročenia prí-
pustných limitov.
 Návrh vyhotovuje: klinika pracovné-
ho lekárstva.

Korytnica
Nimnica
Nový Smokovec
Štós
Tatranské Matliare
Bardejovské Kúpele
Vyšné Ružbachy
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21

2. x
Z 20

Profesionálne dermatózy s výnimkou
infekčných profesionálnych derma-
tóz.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár.
 Overuje: ordinár pre kožné choroby
z povolania.

Smrdáky 28 Impetiginizácia.
 Pre Smrdáky je kontraindi-
káciou  tiež bronchiálna
astma alebo astmatoidná
bronchitída.

3. x
Z 99

Ochorenie vyvolané prácou v stlače-
nom vzduchu (iba kostné a zhybové
zmeny).
 Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumato-
lóg. 
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bojnice
Rajecké Teplice
Pieš�any
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21

4. x
Z 99

Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach,
ciev a nervov končatín spôsobených
prácou s vibrujúcimi nástrojmi a za-
riadením alebo dlhodobým
nadmerným jednostranným pre�aže-
ním.
 Návrh vyhotovuje: neurológ, ortopéd,
prípadne klinika pracovného le-
kárstva.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Vyšné Ružbachy

21

  5. x
J 60
J 61
J 62
J 63
J 64
J 66
J 67
J 68
J 70

Pneumokonióza všetkých štádií s po-
ruchou ventilačnej funkcie.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH,
prípadne klinika pracovného le-
kárstva.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Štós
Tatranské Matliare
Nový Smokovec
Bardejovské Kúpele
Nimnica
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

Pod¾a
 potreby

Ak ide o silikotuberkulózu,
treba postupova� podobne,
ako je uvedené vo všeo-
becných kontraindikáciách.
Fajčenie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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  6. x
J 66
J 68

Následky poškodenia dýchacích ciest
leptavými parami, plynmi a dráždivý-
mi prachmi.
 Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH,
prípadne klinika pracovného le-
kárstva.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bardejov
Korytnica
Nimnica
Nový Smokovec
Štós
Štrbské Pleso
Tatranské Matliare
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

21 Fajčenie.

  7. x
B 15
B 16
B 17
B 19

Chronické ochorenie pečene toxické-
ho pôvodu a stavy po vírusovej hepa-
titíde s pretrvávajúcimi známkami
poškodenia pečene, ktoré boli uznané
ako choroba z povolania, pri pretrvá-
vaní znakov poškodenia pečene.
 Návrh vyhotovuje: internista, infekto-
lóg, gastroenterológ.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Pokročilá nedostatočnos� pe-
čene.

  8. x
A 23

Kĺbové a kostné formy brucelózy.
 Návrh vyhotovuje: ortopéd.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Turčianske Teplice
Trenčianske Teplice

21

  9. x
G 13
G 32
G 59
G 64

Choroby periférneho alebo centrálne-
ho nervového systému bez výrazných
psychických porúch vyvolané to-
xickými látkami, hlukom alebo fyzi-
kálnymi škodlivinami.
 Návrh vyhotovuje: neurológ.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Štós
Vyšné Ružbachy
Tatranské Matliare
Trenčianske Teplice

21

10. x
(pod¾a
zákl. dg)

Liečba pracovníkov pracujúcich
v prostredí ionizujúceho žiarenia,
v rudnom priemysle, uránovom prie-
mysle, pri opravárenských prácach
hlavného technologického zariadenia
v kontrolovaných pásmach hlavného
výrobného bloku a budovách po-
mocných prevádzok atómových
elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3
roky.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: klinika pracovné-
ho lekárstva.

Štós
Vyšné Ružbachy
Tatranské Matliare
Bardejovské Kúpele
Nimnica
Korytnica
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

Pod¾a
 potreby

11. x
J 45

Bronchiálna astma profesionálna.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH,
interné oddelenie alebo alergologické
pracovisko.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Štós
Štrbské Pleso
Nový Smokovec
Tatranské Matliare
Nimnica
KRÚ Bystrá
Liptovský Ján

Pod¾a
 potreby

Fajčenie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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12. x
(pod¾a
zákl. dg)

Stavy po popáleninách a poleptaniach
v súvislosti s pracovným úrazom.
 Návrh vyhotovuje: kožný lekár.
 Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Bojnice
Smrdáky

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu

Kontraindikácie
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B. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOSŤ O DETI

XXI. Onkologické choroby

1. (pod¾a
 zákl. dg)

Onkologické choroby po skončení
komplexnej onkologickej liečby do 24 me-
siacov bez akýchko¾vek známok recidívy
ochorenia.
 Návrh vyhotovuje: klinický onkológ.

Bardejovské  Kúpele
Lučivná
Sliač
Štós

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie

Strana 116 Zbierka zákonov č. 3/2000 Čiastka 2

inorkova
Strana 116 Zbierka zákonov è. 3/2000 Èiastka 2



XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dušnos�, bakteriálna
endokarditída, známky stázy vo ve¾kom obehu, bloky III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.
 Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 Kúpe¾nú starostlivos� indikuje kardiológ alebo praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

1. I 00
I 01
I 40
I 41

Stavy po reumatickej horúčke od 6 do
12 mesiacov po vymiznutí aktivity.

Sliač

2. I 40
I 41

Stavy po akútnej karditíde nereumatickej
para- či postinfekčnej od 6 do 12 mesiacov
po vymiznutí aktivity.

Sliač

3. I 09
I 38
I 39
I 42
I 43

Chronické karditídy. Sliač

4. Q 20
Q 25
Q 28

Vrodené a získané srdcové chyby a chyby
ve¾kých ciev pred operáciou.

Sliač

5. Q 20
Q 28

Stavy po operáciách vrodených alebo
získaných chýb obehového ústrojenstva.

Sliač

6. I 00
M 06
M 08
M 35

Systémové reumatické a iné kolagénové
ochorenie s postihnutím obehového apará-
tu i kĺbové formy.

Sliač

7. M 08
M 35
F 45
F 90
G 90

Neurocirkulačná asténia závažnej sympto-
matológie.

Sliač

8. I 10
I 11
I 12
I 13

Juvenilná hypertenzia najmä spojená
s obezitou.

Sliač

9. I 73 Choroby periférnych ciev. Sliač
Číž

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie

Čiastka 2 Zbierka zákonov č. 3/2000 Strana 117

inorkova
Èiastka 2 Zbierka zákonov è. 3/2000 Strana 117



XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXIII: �ažké poruchy výživy, �ažká anémia (Hb 10 g% a menej), opakovaná
hemateméza a meléna.
 Určenie detských kúpe¾ných liečební:
 Bardejov: pre deti od 4 rokov; do 4 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 Turčianske Teplice: pre deti od 3 rokov, do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného
zástupcu.
 Návrh vyhotovuje gastroenterológ, hepatológ, chirurg, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe
odborného nálezu.

1. (pod¾a
 zákl. dg)

Chronické ochorenie žalúdka, funkčné po-
ruchy žalúdka, chronická gastritída a ero-
zívna duodenitída, vredová choroba
žalúdka a dvanástnika, stavy po operá-
ciách žalúdka a dvanástnika.

Bardejovské Kúpele Stenózy a penetrácie, prípa-
dy vyžadujúce reoperáciu.

2. (pod¾a
 zákl. dg)

Chronické ochorenie čriev, vrodená anomá-
lia tenkého a hrubého čreva, funkčné po-
ruchy tenkého a hrubého čreva, chronické
enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby
a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné
primárne malabsorpčné syndrómy, se-
kundárne malabsorpčné syndrómy, derma-
togénne malabsorpčné syndrómy, črevná
polypóza, vrodený megakolón a získané
stavy po operáciách na tenkom i hrubom
čreve.

Bardejovské Kúpele Chronické parazitárne a ba-
cilárne ochorenia čriev.

3. (pod¾a
 zákl. dg)

Choroby pečene, stavy po infekčnej hepa-
titíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave
dekompenzácie, toxické poškodenie peče-
ne, stavy po infekčnej mononukleóze s pe-
čeňovou poruchou, stavy po úrazoch
a operáciách pečene a iné hepatopatie.

Bardejovské Kúpele Pokročilá pečeňová nedosta-
točnos�.

4. K 80
K 81
K 82
K 83

Chronické ochorenie žlčníka a žlčových
ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a bi-
liárnej sekrécie, chronické cholecystitídy,
biliárne dyspepsie, stavy po operáciách
žlčníka a žlčových ciest.

Bardejovské Kúpele Obštrukcia alebo infekcia
žlčových ciest, empyém
žlčníka, cholangoitis.

5. K 86
K 87
K 90
K 91

Chronické choroby pankreasu, stavy po
akútnej pankreatitíde, pankreatická achý-
lia vrodená a získaná, mukoviscidóza,
stavy po operáciách a úrazoch pankreasu.

Bardejovské Kúpele Častá exacerbácia pankrea-
titídy.

6. K 92
K 93

Poruchy výživy a celkové oslabenie zdra-
votného stavu.

Bardejovské Kúpele

7. K 91 Stavy po brušných operáciách. Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

8. K 92
K 93

Iné choroby tráviacej sústavy a choroby
iných tráviacich orgánov pri chorobách
zatriedených inde.

Bardejovské Kúpele

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXIV. Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 Návrh vyhotovuje: diabetológ, endokrinológ, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného
nálezu.

1. E 10
E 14

Diabetes mellitus. Bardejovské Kúpele Nestabilizovaný diabetes.

2. E 66
E 78

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

Sliač
Bardejovské Kúpele
 

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnos�, anatomické prekážky v dýchacích
cestách, závažné bronchiektázie.
 Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 PLK Horný Smokovec pre deti od 3 do 10 rokov. V PLK Nimnica kúpe¾ná liečba iba ambulantnou formou. Návrh
vyhovovuje praktický lekár pre deti a dorast a schva¾uje uvedený odborník.

1. J 31
J 35
J 37
J 39

Recidivujúce katary horných dýchacích
ciest s oslabenou odolnos�ou.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso
Bardejovské Kúpele

2. J 30 Alergické nádchy dokázané alergologickým
vyšetrením.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ po ORL vyšetrení.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

3. J 40 Recidivujúca bronchitída.
 Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej
liečbe dochádza ku klinicky významným
prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso
Bardejovské Kúpele

4. J 32
J 39

Sinobronchitída. Iné choroby horných
dýchacích ciest.
 Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej
liečbe dochádza ku klinicky významným
prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Bardejovské Kúpele

5. J 12 Rekonvalescencia po opakovanom zápale
p¾úc v priebehu posledných dvoch rokov.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ, pediater — imuno-
lóg.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso
Bardejovské Kúpele

6. J 41 Astmatická, spastická a obštrukčná
bronchitída.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso
Bardejovské Kúpele

7. J 45 Bronchiálna astma.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

8. J 98 Dermorespiračný syndróm.
 Návrh schva¾uje: pediater — pneumoftizeo-
lóg, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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9. J 95 Stavy po p¾úcnych operáciách.
 Návrh schva¾uje: chirurg, pediater — pneu-
moftizeológ, pediater — alergológ.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXVI. Nervové choroby 

Kontraindikácie pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvnite¾né rehabilitáciou.
 Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 DLK Marína Kováčová pre deti a dorast do 18 rokov.
 Návrh pre celú skupinu vyhotovuje neurológ, rehabilitačný lekár, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na
základe odborného nálezu.

1. (pod¾a
 zákl. dg)

Syndróm periférneho motorického neuró-
nu akejko¾vek etiológie (chabé obrny).
 Pozn.: prednostne sa prijímajú chorí pria-
mo z nemocničnej postele po doznení
akútneho štádia alebo po operácii.

Číž
Kováčová
Pieš�any

2. G 71
G 73

Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia. Číž
Kováčová
Pieš�any

3. G 80
G 93

Detská mozgová obrna (mozočkové
syndrómy a príbuzné stavy a hybné po-
ruchy v rámci malých mozočkových
postihnutí).
 Pozn.: detská mozgová obrna do 3 rokov
veku v sprievode rodiča alebo zákonného
zástupcu.

Číž
Kováčová
Pieš�any

Mentálna retardácia zne-
možňujúca spoluprácu pri
liečebnej rehabilitácii a pri
uplatňovaní režimu sana-
tórnej liečby.

4. (pod¾a
zákl. dg)

Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu,
poruchy hybnosti po zápaloch mozgu
a miechy, degeneratívne a heredofami-
liárne ochorenia ovplyvnite¾né liečebnou
rehabilitáciou, poruchy hybnosti po
cievnych a mozgových príhodách, poruchy
hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy
hybnosti po operáciách benígnych nádorov
centrálneho nervového systému.
 Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti
priamo z nemocničnej postele po doznení
akútneho štádia alebo po operácii.

Číž
Kováčová
Pieš�any

Mentálna retardácia zne-
možňujúca spoluprácu pri
liečebnej rehabilitácii a pri
uplatňovaní režimu sana-
tórnej liečby.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 DLK Marína Kováčová pre deti a dorast do 18 rokov. Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár,
prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

1. M 08
M 09

Juvenilná progresívna artritída a iné chro-
nické ochorenia zhybov a chrbtice.
 Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti
priamo z nemocničnej postele.

Pieš�any
Sliač
Kováčová
Turčianske Teplice

Výrazné obehové poruchy.

2. Q 65
Q 66
Q 74
Q 76
Q 79

Vrodené ortopedické chyby pohybového
aparátu.

Číž
Pieš�any
Kováčová
Turčianske Teplice

3. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po úrazoch a ortopedických operá-
ciách s poruchou motorickej funkcie do
12 mesiacov po úraze alebo po operácii.

Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

4. M 41 Skoliózy — mobilné v sústavnej rehabili-
tačnej starostlivosti (doloži� popisom rtg
snímky).

Číž
Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

5. M 42
M 87

Osteochondrózy.
 Perthesova choroba, 150 dní (aj opakova-
ne so súhlasom revízneho lekára).

Číž
Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

6. M 42
M 43

Scheuermannova choroba. Číž
Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

7. M 86 Chronické osteomyelitídy. Číž
Turčianske Teplice

Stavy s fistulou.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 Navrhuje: nefrológ, urológ, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

1. N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16

Recidivujúce chronické netuberkulózne
zápaly obličiek a močových ciest na
podklade funkčnej alebo anatomickej lézie.

Bardejov
Turčianske Teplice

Známky obličkovej nedosta-
točnosti s kreatinémiou nad
150 mikromolov.

2. N 20
N 21
N 22

Urolitiáza po operácii alebo po
spontánnom odchode konkrementu
 — s kameňom in situ, inoperabilné stavy,
 — recidivujúce formy sui generis alebo me-
    tabolicky podmienené.
 Pozn.: pod¾a možnosti oznámi� chemické
zloženie konkrementu.

Bardejov
Turčianske Teplice

Lokalizácia kameňa s ne-
bezpečenstvom kompletnej
blokády močových ciest.

3. (pod¾a
zákl. dg)

Stavy po operáciách močového ústro-
jenstva (okrem urolitiázy)
 — do 12 mesiacov po operácii,
 — do 3 rokov po operačnom výkone, ak sú
    komplikované infekčným zápalom.

Bardejov
Turčianske Teplice

Operačná rana s fistulou vy-
žadujúca trvalé odborné chi-
rurgické ošetrovanie, stavy
vyžadujúce trvalé užívanie
urináru.

4. N 01
N 02
N 03
N 04
N 05
N 06
N 07
N 08

Chronické difúzne ochorenia obličkových
klbôčok (glomerulonefritída, lipoidná
nefróza, nefropatie) iba v pokojovom štádiu
bez sklonu ku klinickým recidívam a bez
potreby medikamentóznej terapie vo vyso-
kých dávkach.

Bardejov Vysoká a nevyrovnaná akti-
vita ochorenia so sklonom
k vodnej a iontovej disba-
lancii, FW vyššie ako
50 mm/hod., kreatinémia
nad 150 mikromolov.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXIX. Choroby gynekologické 

Kontraindikáciou pre celú skupinu XXIX je appendicitis chronica.
 Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 Navrhuje: detský gynekológ alebo praktický lekár pre deti a dorast na odporúčanie gynekológa.

1. N 70
N 71
N 72
N 73
N 76

Zápalové ochorenie vonkajších a
vnútorných rodidiel.

Turčianske Teplice

2. N 83
N 85

Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrode-
viácia maternice.

Turčianske Teplice

3. N 91
N 92
N 93
N 94

Poruchy menštruačného cyklu:
 — primárna dysmenorea,
 — primárna amenorea s nadmerným rastom
    alebo pri zavedení umelého cyklu na
za-
    stavenie rastu,
 — sekundárna amenorea pri  mentálnych
    anorexiách po ve¾kom schudnutí,
 — hypoestriná hypo- a oligomenorea.

Turčianske Teplice

4. N 92
N 93

Stavy po liečených juvenilných metrorá-
giách hypohormonálnych alebo zápalo-
vých.

Turčianske Teplice Hyperestrogénne stavy.

5. (pod¾a
 zákl. dg)

Sekundárne poruchy cyklu po infekčných
chorobách s postihnutím rodidiel.

Turčianske Teplice

6. (pod¾a
 zákl. dg)

Stavy po brušných operáciách a po iných
brušných operáciách so vz�ahom k oblasti
malej panvy, najmä po apendektómii do
6 mesiacov po operácii. 

Turčianske Teplice
Bardejovské Kúpele

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXX. Kožné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma a impetiginizácia ako relatívna
kontraindikácia.
 Určenie detských kúpe¾ných liečební: Smrdáky — pre deti od 5 rokov; pre deti od 3 do 5 rokov v indikovaných
prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 Navrhuje: kožný lekár.

1. L 40 Psoriáza. Smrdáky

2. L 20 Atopická dermatitída, môže by� aj v spojení
so spastickou bronchitídou.

Smrdáky Impetiginizácia, mikro-
biálny ekzém (relatívna
kontraindikácia).

3. L 29
 L 30

Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane
atopického ekzému, chronické prurigo.

Smrdáky Impetiginizácia, mikro-
biálny ekzém (relatívna
kontraindikácia).

4. L 70 Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce
formy akné.

Smrdáky

5. L 20
L 30
M 34
M 35

Chronické dermatózy s predpokladom
priaznivého ovplyvnenia kúpe¾nou liečbou
(sklerodermia, chronické prurigo, derma-
tomyositis, ichtyosis, neurodermitis
circumscripta, urticaria, dermatitis herpe-
tiformis, lichen ruber, parapsoriasis,
dermatitis seborhoica).

Smrdáky Malígne a progredujúce
formy.

6. L 30 Ichtyózy. Smrdáky

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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