
tel.: 325 606 500
www.lazne-podebrady.cz/lecba-na-pojistovnu

Lázně Poděbrady, a.s. jsou největší středočeské lázně s  tradicí 
od roku 1908, specializující se na léčbu:

Průběh pobytu

Léčebný pobyt v délce 3 nebo 4 týdnů je 
klientům nastaven individuálním léčebným 
programem, který směřuje k celkové rege
neraci organismu. Pobyt zahrnuje: vstupní 
a závěrečné vyšetření odborným lékařem, 
kontrolní vyšetření, EKG, spinometrii, 
laboratorní vyšetření, dle nutnosti i  další 
vyšetření, individuální léčebný plán se 2–3 

léčebnými procedurami denně, 24hodi
nová lékařská a sesterská služba, hotelové 
ubytování, plnou penzi včetně případné 
speciální diety (nebo dle doporučení 
lékaře) sestavená nutriční terapeutkou. 
Veškerá specializovaná pracoviště dispo
nují moderním vybavením a  odborným 
personálem.

LÉČEBNÉ POBYTY 2022

Onemocnění 
oběhového 
systému
léčba po 
operacích 
srdce, infarktu 
myokardu či 
chronické formy 
ischemické choroby 
srdeční, cévní choroby, vysoký krevní 
tlak a onemocnění žilního systému 
dolních končetin

Centrum časné rehabilitace

Jedná se o  unikátní špičkové pracoviště. 
Klienti jsou překládáni přímo z  kardio
chirurgické kliniky. Tato obdoba jed
notky intenzivní péče, vybavená všemi 
potřebnými přístroji umožňuje bezpečné 
sledování stavu klientů v  úvodu kardio
rehabilitačního provozu.

Nemoci z poruch 
výměny látkové
Diabetes mellitus, 
metabolické 
choroby

Nemoci 
pohybového 
aparátu
zejména bolesti
vých stavů páteře 
a velkých kloubů

Nemoci 
onkologické
po ukončení 
komplexní proti
nádorové léčby



KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2022
Léčba plně hrazená zdravotní pojišťov
nou (Lázně Poděbrady, a.s. mají smlouvy 
se všemi zdravotními pojišťovnami České 
republiky).

Jedná se o  lůžkovou lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči, při které zdravotní pojiš
ťovna hradí lázeňskou péči, standardní 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a celo
denní stravování (v potřebných dietách).

Lázeňská léčba zahrnuje vstupní, kontrolní 
a  výstupní vyšetření, balneoterapii (uhli
čité a ostatní koupele), fyzioterapeutickou 
rehabilitaci (léčebné tělocviky, masáže, 
elektroléčba) a ostatní speciální terapie.

Komplexní lázeňská péče je čerpána 
v  rámci pracovní neschopnosti v  délce 
stanovené indikačním seznamem, viz po
slední strana.

Příplatky za ubytování 
(ceny v Kč za osobu/noc)

Typ pokoje*
Mimosezóna
(2. 1.–31. 3. 

a 1. 11.–18. 12. 2022)

Hlavní sezóna
(1. 4.–31. 10. 

a 19. 12.–1. 1. 2023)

Hotel Zimní lázně***
jednolůžkový 430 550

dvoulůžkový 180 200

Hotel GREX***
jednolůžkový 450 550

dvoulůžkový 200 200

Hotel Libenský****
jednolůžkový 510 650

dvoulůžkový 260 300

Rehabilitační centrum Máj

jednolůžkový 450 600

dvoulůžkový 200 250

jednolůžkový** 350 450

*  Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou standardně vybaveny sprchou a WC. Jednolůžkové pokoje jsou v omezeném 
množství.

 Hotel GREX je pouze pro přímé překlady z nemocnice po operacích srdce.

**  Pokoj se společnou sprchou a WC s dalším jednolůžkovým pokojem.

Při opakovaném pobytu lze na doplatky v rámci komplexní lázeňské péče uplatnit 10% slevu Klubu Lázní Poděbrady, a. s. 
Více o Klubu, včetně registrace, naleznete na www.lazne-podebrady.cz/klub. Registrace je možná také v recepcích 
našich hotelů.

http://www.lazne-podebrady.cz/klub


PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2022
V rámci příspěvkové lázeňské péče je zdra
votní pojišťovnou hrazena léčebně reha
bilitační péče, ubytování a  stravu si klient 
hradí sám dle platného ceníku, viz níže.

Příspěvková lázeňská péče je lůžkovou 
lázeňskou léčebně rehabilitační péčí, 
a proto nelze (podle platné legislativy) být 
poskytována ambulantně. Znamená to 
tedy, že klient musí být ubytován v regis
trovaném zdravotnickém zařízení.

Příspěvková lázeňská péče je poskytována 
na 14 nebo 21 dnů podle rozhodnutí reviz
ního lékaře zdravotní pojišťovny.

Stravování

Strava je podávána dle rozhodnutí lékař
ského ředitele racionální či dietní v souladu 
s  léčebným režimem lázní, podporující 
celkovou léčbu pacienta a nelze být zamě
ňována za stravu komerční.

Léčebná strava se skládá z bufetové kon
tinentální a  doplňkové snídaně. Obědy 
a večeře jsou servírované (výběr z 2 jídel).

Příplatky za ubytování 
a stravování 
(v Kč za osobu/noc) 

Typ pokoje

Mimosezóna
(2. 1.–31. 3. 

a 1. 11.–18. 12. 2022)

Hlavní sezóna
(1. 4.–31. 10. 

a 19. 12.–1. 1. 2023)

Ubytování Strava Ubytování Strava

Hotel Zimní lázně***
jednolůžkový 860 320 1210 320

dvoulůžkový 610 320 860 320

Hotel Libenský****
jednolůžkový 1270 320 1490 320

dvoulůžkový 1020 320 1 140 320

Při opakovaném pobytu lze na doplatky v rámci komplexní lázeňské péče uplatnit 10% slevu Klubu Lázní Poděbrady, a.s. 
Více o Klubu, včetně registrace naleznete na www.lazne-podebrady.cz/klub. Registrace je možná také v recepcích 
našich hotelů.

http://www.lazne-podebrady.cz/klub


Číslo 
indikace

Slovní označení indikace
Základní 
pobyt

Opakovaný pobyt

Nemoci oběhového ústrojí 

II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční P 21 P 14 nebo 21

II/2 Stav po infarktu myokardu (do roka od IM) K 28 

II/3 Hypertenze II. až III. stupně K 28/ P 21 P 14 nebo 21

II/4 Onemocnění tepen končetin K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21

II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách K 21/ P 21 P 14 nebo 21

II/6 Stav po kardiochirurgických výkonech – z domova K 28

II/99
Stav po kardiochirurgických výkonech – přímý překlad 
z lůžka na lůžko

K 28

II/7 P 21

II/8
Stav po revaskularizaci cév mimo srdce – do 4 měsíců 
od operace

K 21

II/9 Stav po transplantaci srdce K 28

Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IV/1 Diabetes mellitus K 21/ P 21

Nemoci nervové 

VI/3 Kořenové syndromy s iritačnězánikovým syndromem K 21 P 14 nebo 21 

Nemoci pohybového ústrojí 

VII/1 Revmatoidní artritis I. – IV. stadia K 28/ P 21 K 28/ P 14 nebo 21

VII/2 Bechtěrevova choroba K 28/ P21 K 28/ P 14 nebo 21

VII/3 Ostatní séronegativní spondartitis K 28/ P 21 K 28/ P 14 nebo 21

VII/4 Mimokloubní revmatismus K 28 K 28/ P 14 nebo 21

VII/5 Osteoporoza s komplikacemi K 21/ P 21 K 21

VII/6 Bolestivé syndromy šlach K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21

VII/7 Koxatroza, gonartroza K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21

VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie K 21/ P 21 K 21/ P 14 nebo 21

VII/9
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního 
původu

K 21/ P 21 P 14 nebo 21

VII/10
Stav po ortopedických operacích – do 3 měsíců 
od operace

K 28

VII/99  
Stavy po ortopedických operacích – přímé překlady 
z lůžka (pouze s pojišťovnou VZP)

K 28

VII/11 Stav po úrazech a ortopedických operacích K 28 K 28/ P 14 nebo 21

Nemoci onkologické

I/1 Zhoubné nádory * K 21 K21, P14 nebo P21

K = komplexní lázeňská péče, P = příspěvková lázeňská péče

Lázně Poděbrady, a.s. mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. *U onkologických indikací máme smlouvu 
pouze s vybranými zdravotními pojišťovnami.

SEZNAM INDIKACÍ DOSPĚLÝCH, 
KTERÉ SE LÉČÍ V LÁZNÍCH PODĚBRADY A.S.


