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nXXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ
nXXI/1 Zhoubné nádory.

nXXVI NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ
nXXVI/1 Syndrom periferního motorického   
 neuronu jakékoliv etiologie.
nXXVI/2  Svalová dystrofi e a jiná svalová   
 onemocnění.
nXXVI/3  Dětská mozková obrna.
 Mozečkové syndromy.
 Hybné poruchy v rámci malých   
 mozkových postižení.
nXXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního 
 původu:
 – hybné poruchy po zánětech mozku 
 a míchy, autoimunitní, degenerativní  
 a heredofamiliární ovlivnitelné 
 rehabilitační péčí,
 – hybné poruchy po cévních 
 příhodách 
 mozkových, po úrazech mozku, 
 po operacích nádorů centrální 
 nervové soustavy.
nXXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního
 původu.

nXXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
nXXVII/1 Juvenilní chronická artritis.
 Jiná chronická revmatická  
 onemocnění 
 kloubů a páteře.
nXXVII/2    Vrozené či získané ortopedické 
 vady.  
nXXVII/3    Stavy po úrazech a ortopedických 
 operacích při poruše motorických 
 funkcí.
nXXVII/4    Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle 
 Cobba v soustavné rehabilitační péči.

nXXVII/5    Osteochondrózy ve stádiu reparačním.
 Morbus Perthes ve stádiu reparačním. 
 Primární a sekundární osteoporóza 
 dětského a dorostového věku. 
nXXVII/6    Morbus Scheuermann.
n XXVII/7    Vertebrogenní algický syndrom. 

nXXX NEMOCI KOŽNÍ
nXXX/1 Psoriasis vulgaris – chronické 
 a recidivující formy.
nXXX/2 Chronické a recidivující ekzémy   
 včetně atopického.
 Chronické prurigo.
nXXX/7 Stavy po popáleninách a po 
 rekonstrukčních výkonech, 
 kde hrozí smršťování jizev.

nXXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
nXXXI/1 Recidivující zánětlivá onemocnění 
 zevních a vnitřních rodidel. 
 Pozánětlivé změny v malé pánvi. 
nXXXI/2 Primární a sekundární:   
 amenorrhoea, oligomenorrhea 
 a dysmenorrhea, pokud není 
 ambulantní péče efektivní.
 Nepravidelnosti menstruačního 
 cyklu při kontraindikaci 
 hormonální léčby.
nXXXI/3 Stavy s pooperačními komplikacemi 
 (do 3 měsíců po operaci): 
 – v malé pánvi, 
 – po jiných břišních operacích se 
 vztahem ke krajině malé pánve,  
 – po appendectomii.
nXXXI/4 Hormonální dysfunkce po ukončení
 farmakologické ochrany ovarií 
 při onkologické léčbě pro genitální 
 i extragenitální nádorová 
 onemocnění.
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