Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
Indikační seznam od 1. 1. 2015 pro děti a dorost

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost
XXI. Nemoci onkologické
XXII. Nemoci oběhového ústrojí
XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXVI. Nemoci nervové
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí



Komplexní lázeňská péče v délce 28 dní: základní a opakované pobyty
Č. indikace
Indikace
dg.		

Typ a délka
léčeb. pob.

Typ a lhůta pro nástup,
možnost prodloužení

Ošetřující lékař,
který péči doporučuje

XXI/1

Zhoubné nádory.

KLP 28

Z: Do 24 měsíců po ukončení  
komplexní protinádorové léčby.
Možnost prodloužení.

Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči
doporučuje, podle postižení orgánů
v návaznosti na místa uvedená
v dalších indikačních skupinách.

XXII/1

Vrozené vady a získané vady
srdce a velkých cév po operací.
Stavy po transplantaci srdce.

KLP 28
KLP 28

Z: Možnost prodloužení.
O: Hemodynamické reziduální vady.
Možnost prodloužení.

Dětský kardiolog, kardiochirurg nebo
rehabilitační lékař.
Nutná dostupnost kardiologa.

XXII/2

Systémové revmatické
a jiné kolagenní onemocnění
s postižením oběhového aparátu
i kloubní formy.

KLP 28
KLP 28

Z: Možnost prodloužení.
Dětský lékař, dětský revmatolog,
O: 1x v průběhu 24 měsíců, při recidivě praktický lékař pro děti a dorost
v návaznosti na ukončení akutní fáze nebo rehabilitační lékař.
i dříve. Možnost prodloužení.

Juvenilní hypertenze.
KLP 28
Z: Možnost prodloužení.
Dětský kardiolog, dětský lékař, praktický lékař
                                                                                     KLP 28              O: 1x v průběhu kal.roku,                        pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
                                                                                                                                     možnost prodloužení.

XXII/3
XXII/4

Prognosticky závažné rizikové
faktory (dyslipidemie nebo
kombinace dalších rizikových
faktorů: arteriální hypertenze,
obezita, genetická zátěž).

KLP 28

Z: Možnost prodloužení.

Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog.
Praktický lékař pro děti a dorost
nebo rehabilitační lékař.

Obezita spojená s dalšími
rizikovými faktory.

KLP 28
KLP 28

XXVI/1

Syndrom periferního motorického
neuronu jakékoliv etiologie.

KLP 28
KLP 28

Z: Možnost prodloužení.
O: Možnost prodloužení.

Dětský lékař, dětský neurolog.
Praktický lékař pro děti a dorost
nebo rehabilitační lékař.

XXVI/5

Kořenové syndromy
vertebrogenního původu.

KLP 28
KLP 28

XXVII/1

Juvenilní chronická artritis.
Jiná chronická revmatická
onemocnění kloubů a páteře.

KLP 28
KLP 28

Z: Možnost prodloužení.
O: Při recidivě onemocnění.
Možnost prodloužení.
Z: Možnost prodloužení.
O: Možnost prodloužení.

Dětský lékař, dětský neurolog,
praktický lékař pro děti a dorost
nebo rehabilitační lékař.
Dětský lékař, dětský revmatolog,
praktický lékař pro děti a dorost,
rehabilitační lékař nebo revmatolog.

XXVII/3

Stavy po úrazech a ortopedických
operacích při poruše motorických
funkcí.

KLP 28
KLP 28

Z: Možnost prodloužení
O: Do 36 měs. po operaci nebo úrazu.
Možnost prodloužení.

Dětský chirurg, ortoped,
rehabilitační lékař, traumatolog nebo
spondylochirurg.

XXVII/6
XXVII/7

Morbus Scheuermann.

KLP 28

Z: Možnost prodloužení.

Ortoped nebo rehabilitační lékař.

Vertebrogenní algický syndrom.

KLP 28
KLP 28

Z: Možnost prodloužení.
O: Při recidivě. Možnost prodloužení.

Dětský neurolog, neurolog,
ortoped nebo rehabilitační lékař.

Dorostu lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.
Vyhl. 267/2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.
Vysvětlivky: KLP 28 - komplexní lázeňská péče v délce 28 dní, Z - základní pobyt, O - opakovaný pobyt.

Lázně Teplice nad Bečvou a. s., 753 51 Teplice nad Bečvou č. p. 63
Více informací na tel.: 728 298 189

www.ltnb.cz

verze: 1.1.15

Z: Možnost prodloužení.
Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog.
O: 1x v průběhu kal. roku.
Praktický lékař pro děti a dorost
Do 36 měsíců od začátku zákl. pobytu   nebo rehabilitační lékař.
                                                                                           při prokázaném efektu předchozího
                                                                                                                        pobytu. Možnost prodloužení.                                                                                                                       

XXIV/2

