Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
814 53 Bratislava
Tel.: 0850 003 333

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Všeobecná časť
1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v
tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo
lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo
poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na
základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť
moţno opakovať jeden krát v kalendárnom roku len na základe
odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ak
v tabuľkovej časti prílohy – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť –
nie je uvedené inak.
2. Prehľad vyšetrení pre vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:
Onkologické
choroby
Choroby obehového
ústrojenstva

Diabetes mellitus
Netuberkulózne
choroby dýchacieho
ústrojenstva
Choroby tráviaceho
ústrojenstva
Nervové choroby

Choroby
pohybového
ústrojenstva

Choroby obličiek a
močových ciest

Duševné choroby
Choroby
povolania
Ţenské choroby

z

Odborné onkologické vyšetrenie. Podľa povahy ochorenia
ďalšie potrebné vyšetrenia.
EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri
hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a
príslušné odborné vyšetrenia podľa uváţenia odborného lekára.
RTG hrudných orgánov/u detí individuálne podľa uváţenia
navrhujúceho lekára.
Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach
antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.
Odborné vyšetrenie a spirometria, pri alergických ochoreniach
alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať
kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri
stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
Výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri
chorobách pečene a ţlčníka pečeňové skúšky, prípadne
vyšetrenie ţlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov
a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis
RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych
syndrómoch EKG.
Odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, u zápalových
reumatických chorôb vţdy výsledky posledných laboratórnych
testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok. U ostatných
ochorení popis RTG, alebo CT, MR.
Odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vţdy na kreatinín,
močový sediment a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne
zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearence kreatinínu.
U lithiáz vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú
dosaţiteľné. U lithiáz a všetkých zápalových ochoreniach
vykonať čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie
citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.
Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu
liečenia a odporúčanou medikamentóznou liečbou.
Odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného
lekárstva.
Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych
testov podľa základnej diagnózy.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci
lekár
uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace, pričom
kaţdé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí

4.

5.

6.

7.

umoţňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť uţ v prvý
deň pobytu, nie aţ po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.
Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť
aktuálny
zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia moţnej
kontraindikácie. Potvrdenie
nesmie byť staršie ako 14 dní.
Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej
zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týţdňov pred uplynutím doby
indikácie.
Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôţe
z
objektívnych
dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom
termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu
termínu nástupu. Zmenu
termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej
poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť,
poistená.
Nad 70 rokov veku ţivota sa vyţaduje interné vyšetrenie.
Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemoţno navrhnúť, ak ide o
-

-

-

infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a
paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť zdruţená s
tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môţe sa kúpeľná starostlivosť
navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá uţ bola vyradená z dispenzárnych skupín
aktívnej tuberkulózy,
všetky choroby v akútnom štádiu,
klinické známky obehového zlyhania,
stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po
povrchovej tromboflebitíde do šiestich týţdňov po doznení choroby,
labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
často sa opakujúce profúzne krvácanie kaţdého druhu,
kachexie kaţdého druhu,
zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania
choroby,
epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol
ţiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak
pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môţe sa kúpeľná liečba
navrhnúť 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
zníţenou moţnosťou komunikácie,
závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť
v návrhu vţdy potvrdiť,
inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu
XXVI - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou
moču a stolice môţe povoliť vedúci lekár liečebne,
demenciu,
tehotenstvo,
nehojace sa koţné defekty akéhokoľvek pôvodu,
hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

