VII. Choroby pohybového ústrojenstva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V celej skupine (okrem VII/10) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej l
iečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom
centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ús
tave.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
VII/1
Vysoká aktivita

M02, M05
- M10

Reumatoidná artritída

reumatológ,

rtg štádium I. a II.,

všeobecný lekár

21

nestabilizovaná
psoriatická
primeranou liečbou,
artritída, kĺbový
ťažšie viscerálne
syndróm Reiterovej
postihnutia, ťažšie
choroby s funkčným
prejavy nežiaducich
postihnutím, sústavne
účinkov liekov.
liečené.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
VII/2
Vysoká aktivita

M02, M05
- M10

Reumatoidná artritída

reumatológ,

rtg štádium III. a

všeobecný lekár

21

nestabilizovaná
IV., psoriatická
primeranou liečbou,
artritída, kĺbový
ťažšie viscerálne
syndróm Reiterovej
postihnutia, ťažšie
choroby s ťažkým
prejavy nežiaducich
funkčným postihnutím,
účinkov liekov.
sústavne liečené.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B
VII/3
Vysoká aktivita

M45, M46

Ankylotizujúca

reumatológ, lekár

spondylartritída I.

FBLR,

až III. rtg štádium

všeobecný lekár

21

nestabilizovaná
primeranou liečbou.
(Bechterevova
Deštrukčné zmeny
choroba) a ostatné
bederných zhybov s
séronegatívne
podstatným
spondylartritídy s
obmedzením
funkčným postihnutím,
hybnosti.Ťažšie
sústavne liečené.
viscerálne
postihnutia, ťažšie
prejavy nežiaducich
účinkov liekov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
VII/4
Vysoká aktivita

M45, M46

Ankylotizujúca

reumatológ, lekár

spondylartritída IV.

FBLR,

a V. rtg štádium

všeobecný lekár

nestabilizovaná
primeranou liečbou.
(Bechterevova
Deštrukčné zmeny
choroba) a ostatné
bederných zhybov s
séronegatívne
podstatným
spondylartritídy s
obmedzením
ťažkým funkčným
hybnosti.Ťažšie
postihnutím, sústavne
viscerálne

21

liečené.
postihnutia, ťažšie
prejavy nežiaducich
účinkov liekov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
VII/5
Funkčné skoliotické

M41
Kúpeľnú

Skoliózy idiopatické

ortopéd, lekár

a inej etiológie so
starostlivosť

FBLR,

držanie bez

zakrivením 20 stupňov
možno pri tejto

všeobecný lekár

morfologických
zmien na rtg.

indikácii

21

a viac podľa Cobba,
doložené popisom rtg
uhrádzať z
snímky, do 25 rokov
prostriedkov
veku, sústavne
verejného
liečené v
zdravotného
ortopedickej alebo
poistenia najviac
rehabilitačnej
raz za dva roky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ambulancii.
B
VII/6
Tuberkulózne

M01, M03, Reaktívne a druhotné
M13

reumatológ, lekár

artritídy (napr.

FBLR,

poinfekčné) trvajúce

všeobecný lekár

artritídy a
artritídy
dlhšie ako 6
vysokoaktívne,
mesiacov, pri
zatiaľ
infekčných po sanácii
nestabilizované
fokusov, sústavne
liečbou.

21

liečené.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
Výrazne

VII/7

M16
Kúpeľnú

Koxartróza od II.

ortopéd,

21

štádia s funkčným
starostlivosť

reumatológ, lekár

progredujúci proces

postihnutím, sústavne
možno pri tejto

FBLR,

s rýchlym vývojom
rtg zmien,

indikácii

nestabilizovaná

uhrádzať z

osteonekróza hlavíc

prostriedkov

alebo acetabula.

verejného

Neschopnosť

zdravotného

samostatného

poistenia najviac

pohybu.

raz za dva roky.

liečená.

všeobecný

lekár

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
VII/8
Deštrukcia kĺbov s

M10, M11, Artrózy sprevádzané
Kúpeľnú

ortopéd,

M14, M15, funkčnou poruchou,
starostlivosť

reumatológ, lekár

hrubšou poruchou

M17 - M19 sústavne liečené a
možno pri tejto

FBLR,

osi,
nestabilizovaná

indikácii

osteonekróza,

uhrádzať z

výrazné príznaky

poruchách.
prostriedkov

druhotnej iritácie.

verejného

Ťažký varikózny

zdravotného

syndróm so žilovou

poistenia najviac

nedostatočnosťou.

raz za dva roky.

artropatie pri
metabolických

všeobecný lekár

21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
VII/9
Kompresívny

M40, M43, Vertebrogénny syndróm
Kúpeľnú

ortopéd,

M47 - M53 s prechodnými
starostlivosť

reumatológ,

radikulárny

bolestivými poruchami
možno pri tejto

neurológ, lekár

syndróm.

chrbtice, sústavne

FBLR,

liečený.

všeobecný lekár

21

indikácii
uhrádzať z
prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
VII/10
Nezhojené rany.

podľa
Stavy po úrazoch
Nevzťahuje sa na

chirurg, ortopéd,

základnej alebo operáciách

neurológ,

diagnózy

pohybového

neurochirurg,

ústrojenstva vrátane

lekár FBLR,

operácií

traumatológ,

medzistavcovej

všeobecný lekár

nekomplikované
úrazy a
jednoduché
operácie na
pohybovom aparáte
platničky a operácií
vrátane
s použitím kĺbovej
diagnostických
náhrady, ktoré sú
výkonov a
sprevádzané oslabením
extrakcie kovov,

28

svalovej sily alebo
artroskopickú
obmedzenou
meniskektómiu a
pohyblivosťou kĺbov,
jednoduchú sutúru
prípadne obrnami,
kĺbových väzov.
najviac do 12
mesiacov od úrazu
alebo operácie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
VII/11
Z hematologického

M12

Hemofilická

reumatológ,

artropatia.

ortopéd, lekár

21

hľadiska stav
FBLR. Kúpeľný
musí byť úplne
návrh potvrdzuje
kompenzovaný a
vždy hematológ,
kúpeľné
všeobecný lekár.
zariadenie musí
mať dohodu s
najbližším
hematologickým
oddelením na
prípadnú
substitučnú
liečbu.

X. Kožné choroby
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginá
cia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
X/1
Mikrobiálny ekzém.

L23 - L25 Chronické alebo
recidivujúce ekzémy,

kožný lekár,

21

všeobecný lekár

lokalizované i
generalizované formy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

X/2

L20

Atopická dermatitída

kožný lekár,

s chronickými

alergológ,

prejavmi.

všeobecný lekár

21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
X/3
Psoriasis pustulosa

L40

Psoriáza,

kožný lekár,

parapsoriáza -

všeobecný lekár

28

generalisata
veľkoložisková forma.
Zumbusch.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

X/4

L40

Generalizovaná alebo

kožný lekár,

artropatická

reumatológ,

psoriáza.

všeobecný lekár

28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
Malígne

X/5

podľa

Chronické dermatózy

základnej vrátane ichtyózy s

kožný lekár,

21

všeobecný lekár

progredujúce formy.
diagnózy

predpokladom
priaznivého
ovplyvnenia kúpeľnou
liečbou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

X/6

T20 -

Stavy po

plastický chirurg,

T25,

popáleninách,

chirurg, kožný

28

T29 - T32 poleptaniach a po
rekonštrukčných

lekár,
všeobecný lekár

výkonoch, kde hrozí
značné zvrašťovanie
jaziev do 12 mesiacov
po zahojení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

X/7

L70

Acne vulgaris,

dermatovenerológ,

induratívne a

všeobecný lekár

21 -

28

konglobujúce formy
akné.
XXX. Kožné choroby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiáln
a astma, impetiginizácia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

XXX/1

L40

Psoriáza.

dermatovenerológ,

21 - 28

všeobecný lekár
pre deti a dorast
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

XXX/2

L20

Atopická dermatitída,

dermatovenerológ,

môže byť aj v spojení

všeobecný lekár

so spastickou

21 - 28

pre deti a dorast

bronchitídou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

XXX/3

L29, L30

Chronické a

dermatovenerológ,

recidivujúce ekzémy

všeobecný lekár

vrátane atopického

pre deti a dorast

21 - 28

ekzému, chronické
prurigo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

XXX/4

L70

Acne vulgaris,

dermatovenerológ,

21 - 28

induratívne a

všeobecný lekár

konglobujúce formy

pre deti a dorast

akné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
XXX/5
Malígne a

L20, L30, Chronické dermatózy
M34, M35

dermatovenerológ,

(sklerodermia,

21 - 28

všeobecný lekár

progredujúce formy.
chronické prurigo,

pre deti a dorast

dermatomyositis,
ichtyosis,
neurodermitis
circumscripta,
urticaria, dermatitis
herpetiformis, lichen
ruber, parapsoriasis,
dermatitis
seborhoica).

XII. Choroby z povolania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekár
stva.
---------------------------------------------------------------------------------------B
XII/2
Impetiginizácia,

L23, L24

Profesionálne

klinika pracovného

dermatózy s výnimkou

lekárstva, kožný

infekčných

lekár,

profesionálnych

všeobecný lekár

28

bronchiálna astma
alebo astmatoidná
bronchitída.
dermatóz.

-------------------------------A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdr
avotného poistenia a služby sú čiastočne

hradené z verejného zdravotného poistenia.
B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdr
avotného poistenia a služby nie sú
hradené z verejného zdravotného poistenia.".

