Indikácie u poistencov, po dovŕšení 18. roku veku života, kategória „A“.
Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť.
Indikačná skupina:
IV. CHOROBY Z PORÚCH LÁTKOVEJ VÝMENY A ŽLIAZ S VNÚTORNOU
SEKRÉCIOU.
*IV/3 – Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami
*IV/4 – Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po OP

VI. NERVOVÉ CHOROBY.
*VI/1 – Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12
mesiacov po odznení akútneho štádia
*VI/2 – Chabé obrny ( okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde
*VI/3 – Polyneuropatie s paretickými prejavmi
*VI/4 - Zápalové ochorenia CNS po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spastickoparetické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia
*VI/5 –Hemiparézy a parézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov
od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie
*VI/6 – Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12-24
mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že k.l. prispeje k obnoveniu a udržaniu PS
a sebaobsluhy.
*VI/7 – stavy po závažných poraneniach a operáciách centr.a perif.nervstva s poruchami
hybnosti a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie
*VI/8 - Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne
odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
*VI/9 – Nervosvalové degeneratívne choroby
*VI/11 – Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie
*VI/12 –Parkinsonova choroba, iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
*VI/13 – Dedičná a idiopatická neuropatia

VII. CHOROBY POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA.
*VII/1 –Reumatoidná artritída rtg.štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový sy Reiterovej
choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené
*VII/2 –Reumatoidná artritída rtg.štádium III.a IV., psoriatická artritída, kĺbový sy Reiterovej
choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené
*VII/3 –Ankylotizujúca spondylartritída I.a III.rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné
séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené
*VII/4 –Ankylotizujúca spondylartritída IV.a V.rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné
séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené
*VII/5 - Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 st.a viac podľa Cobba doložené
popisom rtg.snímky, do 25 rokov veku sústavne liečené ortopédom alebo v rehab.amb.
*VII/6 – Reaktívne a druhotné artritídy trvajúce dlhšie ako 6 mesiacovpri infekčných po
sanácii fokusov, sústavne liečené
*VII/7- Koxartrózy od II.štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená

*VII/8 - Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou , sústavne liečené a artropatie pri
metabolických poruchách
*VII/9 – Vertebrogénny sy s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený
*VII/10 – Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií
medzistavcovej platničky a OP s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením
svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12
mesiacov po operácii alebo úrazu

XI. ŽENSKÉ CHOROBY.
*XI/1 - Primárna a sek.sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice,
sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku
*XI/2 – Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odznení
exacerbácie
*XI/3 - Stavy po OP vnútorných rodidiel do 6 mes.po OP, vynímajúc operácie diagnostické
a laparoskopické bez komplikácií
*XI/4 – Stavy po OP vnútorných rodidiel od 6-12 mes.po OP, v prípade neindikovania XI/3
*XI/5 – Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12
mesiacov.

XII. CHOROBY Z POVOLANIA.
*XII/3 – Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)
*XII/4 - Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou
s vibrujúcimi nástrojmi a zariadeniami, alebo dlhodobým nadmerným jednostranným
preťažením
*XII/8 –Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných
psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzik. škodlivinami.
*XII/9 –Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom
priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického
zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných
prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.

