W oparciu o wydane świadectwa wód leczniczych i leczniczego klimatu, dotychczasowych
świadczeń zdrowotnych, zespół opracowujący operat po konsultacjach z lekarzami
uzdrowiskowymi o specjalnościach z balneologii i medycyny uzdrowiskowej, proponuje dla
uzdrowiska UNIEJÓW następujące kierunki lecznicze:

1) CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE
2) CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
3) CHOROBY REUMATOLOGICZNE
4) CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH
5) CHOROBY KOBIECE
6) CHOROBY SKÓRY

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO Z
UWZGLĘDNIENIEM RODZAJÓW ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
1.

Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

Szczegółowe wskazania:
1)

Szpital uzdrowiskowy:

a)

T92, T93, T09, S32 - stany po urazach kończyn, kręgosłupa, miednicy 6-8 tygodni od urazu,

b)

S32, T08 - stany po złamaniach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia,

c)

N33 - pęcherz neurogenny w przebiegu tetraparaplegii,

d)

T94 - stany po urazach wielonarządowych leczonych zachowawczo i operacyjnie

e)

T29 - stany po oparzeniach, bezpośrednio po leczeniu szpitalnym,

f)

T12 - wczesne stany po złamaniach kości kończyn dolnych,

g)
T05 - wczesne stany po amputacjach kończyn z przyczyn urazowych i naczyniowych po
zaopatrzeniu w tymczasową protezę,
h)

Z96 - wczesne stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych i kolanowych,

i)

M50 - wczesne stany po operacjach dysku szyjnego i lędźwiowego,

j)
T02 - następstwa po złamaniach kości i stawów z dużym ograniczeniem sprawności i zanikami
mięśni,

k)

T09 - stany po urazach kręgosłupa z częściowym uszkodzeniem rdzenia,

l)
Z98 - stany po zabiegach operacyjnych kości i stawów z dużym ograniczeniem ruchów,
najlepiej po przebiegu wczesnej rehabilitacji,
m)

Z98, Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu,

n)

Z98 - stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji,

o)

T31 - stany po oparzeniach kończyn z przykurczami i ograniczeniem ruchów;
2)

Sanatorium uzdrowiskowe:

a)
S33 - następstwa po urazach, chorobach stawów i aparatu więzadłowego z ograniczeniem
ruchów,
b)

Z98, Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu,

c)

Q 65-70 - wady wrodzone układu ruchu bez utrwalonych zniekształceń,

d)

M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia,

e)

M41 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa niedużego stopnia,

f)
rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedycznourazowych;
3)

Leczenie ambulatoryjne:

a)
S23, 33, 39, 43, 46, 53, 56, 63, 66, 73, 76, 83, 86, 93, 96, 97 - stany po urazach tkanek
miękkich - mięśni, więzadeł, torebek stawowych przy niedużym ograniczeniu ruchów,
b)

M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia,

c)

M41 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa niedużego stopnia,

d)
rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedycznourazowych.
Szczegółowe przeciwwskazania:
1)
T10, T12 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem
rzekomym lub powikłane zapaleniem kości i szpiku;
2)
T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, powikłane z odleżynami z
niezdolnością do podstawowej samoobsługi;
3)
M99 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną
zdolnością do samoobsługi;
4)

M86 - zapalenie szpiku kostnego z przetokami z odczynem ogólnym;

5)

M86 - choroby kości i tkanek miękkich z odczynem osteolitycznym, zapaleniem kości.

2. Choroby układu nerwowego (neurologia)
Szczegółowe wskazania:
1)

Szpital uzdrowiskowy:

a)
T08 - złamanie kręgosłupa z następstwami neurologicznymi bezpośrednio po leczeniu
szpitalnym,
b)

I64 - wczesne stany po udarach mózgowych z niedowładami,

c)
T90 - stany po urazach czaszkowo-mózgowych z objawami neurologicznymi, bezpośrednio po
wypisaniu ze szpitala,
d)
D33, G99 - stany po zabiegach operacyjnych guzów mózgu i rdzenia z objawami
neurologicznymi,
e)
I64, G81 - następstwa po udarach mózgowych z zachowaną zdolnością do podstawowej
samoobsługi, najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji,
f)
T90 - następstwa po urazach czaszkowo-mózgowych z objawami ubytkowymi, najlepiej po
przebytej wcześniej rehabilitacji,
g)
G09 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 3-6 miesięcy od
przebytego zapalenia,
h)

D33 - stany po operacjach łagodnych guzów mózgu i rdzenia,

i)
T08 - następstwa po złamaniach kręgosłupa z niedowładami z zachowaną zdolnością do
samoobsługi, najlepiej po wczesnej rehabilitacji,
j)

G55 - stany po operacji wypadniętego dysku,

k)
G80 - porażenie mózgowe dziecięce ze znaczną dysfunkcją ruchową (wózek) z zachowaną
jednak zdolnością do samoobsługi,
l)
G35 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie
zaawansowanym,
m)
G20, G21 - choroba Parkinsona ze znacznym ograniczeniem chodu, ale z zachowaną
podstawową samoobsługą;
2)

Sanatorium uzdrowiskowe:

a)
G09 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 6 miesięcy od przebytego
zapalenia,
b)

G55 - stany po operacji wypadniętego dysku (3 miesiące po zabiegu),

c)

G04 - stany po zapaleniu poprzecznym i połowicznym rdzenia,

d)

G54 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym i podostrym,

e)

G80 - porażenie mózgowe dziecięce z zachowaną zdolnością chodzenia,

f)
G35 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie początkowym
o przebiegu łagodnym lub w okresie remisji,
g)
G20, G21 - choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną
samoobsługą,
h)

G54 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie podostrym,

i)

G61 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego,

j)

T94 - następstwa po urazach nerwów obwodowych,

k)
G61, 62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym postacie
nieobjawowe;
3)
a)

Leczenie ambulatoryjne:

G54 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym lub remisji,

b)
G20 - choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną
samoobsługą,
c)

G54 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie przewlekłym lub remisji,

d)

G61 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego,

e)
G61, 62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym postacie
nieobjawione,
f)

G90 - nerwice narządowe (zaburzenia układu wegetatywnego).

Szczegółowe przeciwwskazania:
1)

T08 - stany po urazach kręgosłupa z tetraplegią z odleżynami;

2)
T90, G09, T81 - stany pourazowe, pozapalne lub pooperacyjne mózgu, rdzenia i inne
choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę;
3)
I64 - stany po 2-3 udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afrazją
sensoryczną i motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niesprawnością;
4)
częściej);

G40 - padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub

5)
rzutami.

G35 - stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub często powtarzającymi się

3. Choroby reumatologiczne (reumatologia)
Szczegółowe wskazania:

1)

Szpital uzdrowiskowy:

a)
M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, w szczególności
bezpośrednio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego,
b)
M06 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV po zabiegach operacyjnych,
bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala,
c)

M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (postać wielostawowa),

d)

M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów w okresie remisji (postać skąpostawowa),

e)

M32 - toczeń rumieniowaty w okresie remisji,

f)

M34 - twardzina układowa,

g)

M07 - atropatie łuszczycowe,

h)

M35 - polimialgia reumatyczna,

i)
M13 - zapalenie stawów z zajęciem kręgosłupa ZZSK, Zespół Rejtera ze znacznym
ograniczeniem sprawności ruchowej lecz z zachowaną samoobsługą,
j)
M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych i małych ze znacznym
ograniczeniem sprawności czynnościowych,
k)
M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej
z objawami neurologicznymi,
l)
M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i
inne) w okresie przewlekłym z zaawansowanymi zmianami stawowymi,
m)

zespoły bólowe z grupy reumatyzmu tkanek miękkich - fibromialgia,

n)

stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych;
2)

Sanatorium uzdrowiskowe:

a)

M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV,

b)

M07 - atropatie łuszczycowe,

c)

M35 - polimialgia reumatyczna,

d)
M45, 46, 49 - zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z niedużym
ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,
e)
M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych z niewielkim ograniczeniem
sprawności czynnościowej oraz małych z niewielkim i średnim ograniczeniem sprawności
czynnościowej,
f)

M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej,

g)
M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i
inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi,
h)

M70-79 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie,

i)

stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatoidalnych;
3)

Leczenie ambulatoryjne:

a)
M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I i II oraz w 1 stopniu sprawności
czynnościowej,
b)
M45, 46, 49 - zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z niedużym
ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,
c)
M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych małych z niewielkim lub średnim
ograniczeniem sprawności ruchowej,
d)

M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej,

e)
M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcytoza i
inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi,
f)

M70-79 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie o małym nasileniu objawów.

Szczegółowe przeciwwskazania:
1)
M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w 4 stopniu sprawności czynnościowej
(unieruchomienie w łóżku);
2)
M06, M05 - znaczne zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu
stawów (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);
3)
M06, M05 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu RZS i ZZSK uniemożliwiające
podstawową samoobsługę;
4)
M06, M05 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń
reumatoidalnych;
5)
G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze
wskazaniem do operacji;
6)

I73 - martwicze zapalenie naczyń w okresie ostrego rzutu;

7)

M13, M89 - infekcyjne zapalenie kości i stawów, ostre i przewlekłe w okresie ostrego

rzutu.
4. Choroby naczyń obwodowych
Szczegółowe wskazania:
1)

Szpital uzdrowiskowy:

a)
I70, I73, I97 - stany po operacjach naczyniowych kończyn dolnych, bezpośrednio po leczeniu
szpitalnym,
b)

I71, I97 - stany po operacjach tętniaka aorty, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala,

c)

I70 - miażdżycowe stwardnienie naczyń kończyn dolnych w II i II/III stadium choroby,

d)

L97 - zespół stopy cukrzycowej z owrzodzeniem neurotroficznym,

e)
L97 - stany po operacji z powodu zgorzeli stopy cukrzycowej, bezpośrednio po wypisaniu ze
szpitala,
f)
I83 - żylaki kończyn dolnych w 5-6 stopniu (obrzęki, zagojone owrzodzenie lub nieduże
przewlekłe owrzodzenie),
g)
I70 - miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby (bez
owrzodzeń),
h)

I80 - zakrzepowo-zatorowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby,

i)

I79 - zespół stopy cukrzycowej bez owrzodzenia,

j)

I70-73, 97 - stany po operacji naczyń tętniczych kończyn dolnych 3-6 miesięcy po zabiegu,

k)

I83 - stany po operacjach żylaków kończyn dolnych bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala;
2)

Sanatorium uzdrowiskowe:

a)
I70 - miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby (bez
owrzodzeń),
b)
I80 - stany po zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych po 6 miesiącach od wystąpienia
ostrych objawów,
c)

I83 - stany po operacjach żylaków kończyn dolnych w okresie 3-6 miesięcy od zabiegu,

d)

I77 - choroba Raynauda i inne nerwice naczyniowe w początkowych okresach choroby,

e)

I89 - inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych (stany po mastektomii);
3)

a)

Leczenie ambulatoryjne:

I70 - miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w I okresie choroby,

b)
I83 - żylaki kończyn dolnych w 2-3 stopniu rozwoju choroby (bez dużych obrzęków i
owrzodzeń),
c)

I89 - słoniowacizna kończyn dolnych,

d)

I77 - choroba Raynauda i inne nerwice naczyniowe w początkowych okresach choroby.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1)
2)
Fontaine'a;

I97 - stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;
I70 - miażdżycowe stwardnienie naczyń kończyn dolnych w III i IV stadium według

3)
I80 - zakrzepowo-zatorowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz III
i IV stadium według Fontaine'a;
4)

L97, 88 - zespół stopy cukrzycowej z rozległymi owrzodzeniami, zgorzel;

5)

I83 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi, 6 stopień rozwoju choroby żylakowej.

5. Choroby kobiece (ginekologia)
Szczegółowe wskazania:
1)

Szpital uzdrowiskowy:

a)
N99 - stany po operacjach oszczędzających w obrębie narządu rodnego wczesne i późne z
wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego,
b)
N70-N73 - przewlekłe i podostre stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie
ulegające zaostrzeniom,
c)

N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (wczesne),

d)

N83 - wczesne stany po operacjach jajnika w zespołach androgennych;
2)

Sanatorium uzdrowiskowe:

a)
N70-N73 - przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające
zaostrzeniom,
b)
N70-N76 - następstwa pozapalne narządu rodnego w obrębie przydatków, przymacicz,
pochwy i sromu, okres wczesny,
c)
N95 - zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą
zwyrodnieniową, nadciśnieniem,
d)
N91, N97 - opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn
ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność jajników wtórna,
e)

N97, N91-N94 - niepłodność u kobiet i zaburzenia cyklu miesiączkowego:

–
zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników,
cyklu bezowulacyjnego,
–

brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,

f)

N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (późne);
3)

Leczenie ambulatoryjne:

a)

N70-N73 - przewlekłe stany zapalne narządu rodnego,

b)
N70-N76 - następstwa pozapalne narządu rodnego w obrębie przydatków, przymacicz,
pochwy i sromu, okres wczesny,
c)
N95 - zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą
zwyrodnieniową, nadciśnieniem,
d)
N91, N97 - opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn
ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność jajników wtórna,
e)

N97, N91-N94 - niepłodność u kobiet i zaburzenia cyklu miesiączkowego:

–
zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników,
cyklu bezowulacyjnego,
–

brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,

f)

N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (późne).

Szczegółowe przeciwwskazania:
1)
N70-N76 - ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle
gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice
2)
C51-C58 - nowotwory złośliwe narządu rodnego w okresie aktywnego procesu oraz
przed upływem 1 roku od zakończonej terapii;
3)
D25, D26 - mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu
operacyjnego;
4)

N93 - niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;
5)

N82 - przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;

6)

ciąża i okres karmienia.

6. Choroby skórne
7.

Choroby skóry (dermatologia)

Szczegółowe wskazania:
1) Szpital uzdrowiskowy:
a) choroby alergiczne skóry:
–

L20 - atopowe zapalenie skóry,

–

L50 - pokrzywka atopowa,

–

L20 - neurodermitis

–

L50 - pokrzywka neurogenna przewlekła,

–

L28 - przewlekły liszaj, świerzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde),

–

L24 - wyprysk przewlekły i kontaktowy,
b)

choroby naczyniowe:

– D78, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych,
– J77 - choroba Raynauda,
c) L40 - łuszczyca zwykła i jej odmiany,
d) M34, L94 - kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa,
e) L97 - choroba żylakowa kończyn dolnych: żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, przewlekłe
owrzodzenie żylakowe podudzi,
f) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,
g) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy,
h) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym:
– L24 - wyprysk zawodowy,
–

L24 - trądzik zawodowy,

–

L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
i) termiczne uszkodzenia skóry:

– T33 - odmroziny,
– T69 - sinica kończyn,
j) L29 - choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd zlokalizowany,
k) L90 - zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość
l) zaburzenia rogowacenia naskórka:
– Q80 - rybia łuska,
– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp,
m) schorzenia łojotokowe skóry:
– L21 - łojotokowe zapalenie skóry,
– L26 - złuszczenia łuszczycowate,

sromu i żołędzi,

– L71 - trądzik różowaty,
– L70 - trądzik ropowiczy;
2) Sanatorium uzdrowiskowe:
a) choroby alergiczne skóry w małym i średnim stopniu zaawansowania:
– L20 - atopowe zapalenie skóry,
– L50 - pokrzywka atopowa,
– L20 - neurodermitis,
– L50 - pokrzywka neurogenna przewlekła,
– L28 - świerzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde),
– L24 - wyprysk przewlekły,
b) choroby naczyniowe w małym i średnim stopniu zaawansowania:
– D78, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych,
– J77 - choroba Raynauda,
c) L40 - łuszczyca zwykła i jej odmiany,
d) L41 - przyłuszczyca grudkowa,
e) M34, L94 - kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa,
f) L97 - choroba żylakowa kończyn dolnych: żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, przewlekłe
owrzodzenie żylakowe podudzi,
g) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,
h) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy,
i) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym:
– L24 - wyprysk zawodowy,
– L24 - trądzik zawodowy,
– L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
j) termiczne uszkodzenia skóry:
– T33 - odmroziny,
– T69 - sinica kończyn,
k) L29 - choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd zlokalizowany,

l) L90 - zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołędzi,
m) zaburzenia rogowacenia naskórka w średnim stopniu zaawansowania:
– Q80 - rybia łuska,
– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp,
n) schorzenia łojotokowe skóry w średnim stopniu zaawansowania:
– L21 - łojotokowe zapalenie skóry,
– L26 - złuszczenia łuszczycowate
– L71 - trądzik różowaty,
– L70 - trądzik ropowiczy,
o) choroby włosów: L63 - łysienie plackowate,
p) L80 - bielactwo;
3)

Leczenie ambulatoryjne:

a) L40 - łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany,
b) zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania:
– Q80 - rybia łuska,
– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp,
c) schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania:
– L21 - łojotokowe zapalenie skóry,
– L26 - złuszczenia łuszczycowate,
– L71 - trądzik różowaty,
– L70 - trądzik ropowiczy,
d) L80 - bielactwo.
Szczegółowe przeciwwskazania:
1)
M34, L93 - kolagenozy - twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z daleko posuniętymi
zmianami narządowymi;
2)

L57, 56 - fotodermatozy;

3)

L40 - łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;

4)

L23 - ostre alergiczne choroby skóry;

5)

L97 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zapalnymi;

6)

L99 - ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;

7)

L30 - erytrodermia;

8)

L98 - dermatozy zawodowe w okresie ostrym.

