Informace ZP MV ČR
„COVID – 19“
Lázeňská léčebně rehabilitační péče (LLRP) –
platnost návrhů a jejich prodloužení

Dle mimořádného opatření MZ mohou lázeňská léčebně rehabilitační zařízení (dále
jen lázně) v ČR s účinností od 27. 4. 2020 opět přijímat a léčit nové pacienty, a to za
podmínek stanovených tímto opatřením.
Zákaz přijímat pacienty do lázní platil od 19. 3. 2020 – mimořádné opatření MZ ČR.
Vzhledem k zákonem dané platnosti návrhů na lázeňskou péči došlo v mnoha
případech k uplynutí lhůty platnosti návrhu nebo v době čerpání pobytu k jeho
přerušení a nedočerpání.


Možnost prodloužení platnosti návrhu na komplexní LLRP:

U návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (dále jen LLRP) vystavených do
18. 3. 2020 včetně, si pojištěnec může, v případě propadlého návrhu nebo pokud se
do konce jeho platnosti ho nepodaří umístit, zajistit potvrzení indikace LLRP od
registrujícího praktického lékaře (příp. ošetřujícího lékaře) a faktu, že zdravotní
stav pojištěnce absolvování LLRP umožňuje. Lékař potvrzení vydá např. na
„výměnném listu“ - poukazu na vyšetření/ošetření, uvede v lékařské zprávě (na
základě aktuálně provedeného klinického vyšetření, popř. dalších pomocných
vyšetření) apod., s uvedením data, razítka, jmenovky a podpisu registrujícího
praktického lékaře či ošetřujícího lékaře.
Potvrzení indikace a zdravotní způsobilosti musí být doručeno na příslušné lázeňské
pracoviště, resp. tam, kde byl původní návrh podán a schválen.

Na základě doručení souhlasu bude prodloužena platnost návrhu o 3 měsíce od
data ukončení platnosti původního návrhu na komplexní LLRP. O této
skutečnosti bude informován pojištěnec a lázeňské zařízení.
Pozor: tento postup nelze uplatnit pro indikace, kde je omezena platnost návrhu
zákonem z důvodu léčebného efektu a u návrhů vystavených po vyhlášení zákazu
přijímat pojištěnce do lázní tzn. od 19. 3. 2020 včetně – viz dále* a u návrhů, jejichž
platnost vyprší do konce měsíce června, protože pojištěnec nastoupit odmítne bez
důvodů hodných zvl. zřetele.
V ostatních případech, stejně jako v situaci, kdy si pojištěnec nenechá potvrdit
indikaci pro možnost prodloužit platnost návrhu, zůstanou návrhy jako stornované
(nerealizované) na jednotlivých lázeňských pracovištích. Případně mohou být na
vyžádání odeslány pojištěnci.
*V případě, kdy není možné návrhy na LLRP ze zákona prodloužit, lze informovat
pojištěnce o možnosti zvážit s ošetřujícím lékařem možnost indikovat a vystavit návrh
na léčebně rehabilitační péči v odborném rehabilitačním ústavu, kde nejsou limitující
lhůty pro nástup zákonem určeny, ani délka pobytu, případně ambulantní typ léčby.


Návrhy na příspěvkovou LLRP prodlužovány nebudou.



Předčasné ukončení léčebného pobytu:

a) V případě předčasného ukončení do 5 dnů bude návrh stornován. Lze si nechat
vystavit nový návrh v původní plné délce stanovené platným Indikačním
seznamem. Pokud odůvodněnost indikace bude odpovídat potřebám vyplývajícím
z popsaného zdravotního stavu, RL ho schválí.
b) V případě předčasného ukončení do 10 dnů u 21 denního pobytu nebo do 14 dnů
u 28 denního pobytu si lze také nechat vystavit nový návrh a dokončit léčení na
zbývající počet dní daných Indikačním seznam pro konkrétní indikaci, nejpozději
však do 6 měsíců od ukončení předčasně ukončeného pobytu.

V Praze dne 27. 4. 2020

