1. Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny
pojištěnců.
Tento program je určen pro vojenská zařízení, zdravotnická zařízení, vývojová, výzkumná a další
pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště.
Jedná se o pracoviště s těmito vybranými škodlivinami:
hluk (zkušebny motorů, dráha)
vybrané infekce (u hepatitidy B jde o zdravotnická pracoviště označená hygienickou službou za riziková, u
klíšťové encefalitidy jde o pracovníky lesních organizací, pracovníky na dráze a výcvikových prostorů),
chemické karcinogeny (toxikologické laboratoře, pracovníci s cytostatiky a benzenem),
ionizující záření (ozařovny, cejchovny, radiobiologické laboratoře a radiodiagnostická pracoviště),
alergeny (pracoviště s pohonnými hmotami, mazivy a chrómem atd),
toluen (lakovny, tiskárny, opravárenské závody).
Rozsah opatření hrazených VoZP ČR:
Hluk:
screeningová audiometrie 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku audiometrie 1x ročně, nad 40 let
věku audiometrie 1x za 2 roky.
Infekce:
očkování osob proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG
metodou ELISA. Přeočkování bude provedeno po 4 letech,
klíšťová encefalitida - stanovení titru protilátek. Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve 3
dávkách. Revakcinace bude provedena po 3 letech.
Karcinogeny:
cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery a imunologické vyšetření v
rozsahu stanoveném odborným lékařem - 1x ročně.
Ionizující záření:
cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace, eventuálně na onkogenní markery a imunologické vyšetření v
rozsahu stanoveném odborným lékařem 1x za 2 roky.
Alergeny:
komplexní alergologicko-imunologické vyšetření.
Toluen:
komplexní neurologické vyšetření - při expozici nad 10 roků.

Podmínkou úhrady opatření zahrnutých do tohoto programu je povinnost pracovníka pracujícího na rizikovém
pracovišti být pojištěn u VoZP ČR a být uveden podnikem na vystaveném seznamu osob podléhajících pracovně
lékařské péči.

2. Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci
(zahrnuje příspěvek na saunu, posilovnu, masáže, aerobik a fitness).
Pojišťovna poskytne příspěvek ve výši do 350,-Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci pojištěncům, kterým
nenáleží takový příspěvek z jiného programu rozšířené zdravotní péče
Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty.
Pojišťovna poskytne příspěvek pojištěncům VoZP ČR na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými
inhaláty v celé ČR ve výši do 500,-Kč.

3. Příspěvek na odvykací kúru proti kouření.
VoZP ČR poskytne jednorázový příspěvek 1000,-Kč, maximálně však do výše prokázaných nákladů na
medikamentózní přípravky, které slouží k odvykání kouření. Předpokladem je, že přípravky byly indikovány lékařem
v protikuřáckém centru.

4. Program preventivní péče o drážní personál.
Program zahrnuje úhrady pravidelných a stacionárních vyšetření profesionálních výkonných vlakvedoucích,
průvodčích apod. Pravidelná vyšetření se provádějí u všech skupin 1x ročně s výjimkou vlakvedoucích starších 40
let, kteří jsou vyšetřováni 1x za 6 měsíců. Úhrada nákladů na vyšetření se poskytuje do výše prokázaných nákladů,
nejvýše však do částky 1000,-Kč za jednu prohlídku.

5. Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů.
Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů pojišťovna poskytuje za každý třetí
odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300,-Kč. Poukázku lze poskytovat pouze v průběhu roku, kdy byl realizován
třetí odběr, nelze uplatnit zpětně za předcházející roky. Dárcům, kteří získají stříbrnou Janského plaketu (20 odběrů),
se poskytne poukázka v hodnotě 500,-Kč. Při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) činí
hodnota poukázky 1000,-Kč. Dárcům, kteří získají Zlatý kříž (3.tř. 80 odběrů, 2. tř. 120 odběrů, 1. tř. 160 odběrů), se
poskytne poukázka v hodnotě 2000,-Kč. U dárců kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2000,-Kč.
Příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí.

6. Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě.
Základní očkování
Proplacení 1/3 prokázaných nákladů za očkovací látky (3 dávky očkovací látky) – příspěvek náleží za očkování proti
klíšťové encefalitidě v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

7. Program Zdravá rodina.
Tento program je určen rodinám pojištěným u VoZP ČR a jejich dětem ve věku od 2 do 18 let.
Dětem poskytujeme příspěvek na ošetření chrupu fluorizaci v hodnotě do 150,-Kč ročně, příspěvek na prevenci
úrazovosti při sportu např. nákup cyklistické přilby, sportovních chráničů kolen a holení ve výši do 500,-Kč 1x za 3
roky, příspěvek na očkování proti chřipce ve výši do 350,-Kč ročně a příspěvek nejvýše 350,-Kč ročně na léčebný
tělocvik a tělesnou regeneraci. Rodičům dítěte se poskytuje příspěvek na očkování proti chřipce ve výši 350,Kč ročně a příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů, nejvýše však 350,Kč ročně.

8. Lázně
VOZP poskytuje svým klientů lázeňskou léčbu v souladu s platnou legislativou.Jedná se o zákon č. 48/1997 Sb. o
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění a o vyhlášku
Ministerstva zdravotnictví č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a
dorost, v platném znění.

Seznam vlastních zařízení
VLL Františkovy Lázně
VLL Jeseník
VLL Karlovy Vary
VLL Karlovy Vary - Bellevue
VLL Karlovy Vary - Chopin
VLL Teplice
VRU Slapy
VZ Bedřichov
VZ Bedřichov - Malý Šišák
VZ Dyje - Bítov
VZ Dyje - Vranov
VZ Měřín
VZ Ovčárna
Komplexní nabídka CK Volareza (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení)
Dále pak smluvní lázeňská zařízení

Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.
Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p.
Lázeňský léčebný dům Praha – Luhačovice
Lázně Aurora, s.r.o. Třeboň
Teplice v Čechách a.s.
Lázně Libverda a.s.
Lázně Mšené a.s.
Lázně Poděbrady a.s. Bohemia - lázně a.s. Karlovy Vary
Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.
Welness centrum Konstantinovy Lázně a.s.
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Schroth, spol. s r.o. Lázně Dolní Lipová
Lázně Luhačovice a.s.
Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad

499 860 111
554 798 111
557 131 102-3
384 750 111
417 977 111
482 368 111
416 866 007-9
352 511 111
354 655 501-9
374 625 436
353 831 111
584 421 351
577 682 100
493 767 111

Lázně Velichovky, a.s.
Lázně Bechyně s.r.o.
Lázně Kundratice a.s.
Lázně Františkovy lázně a.s.
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
466 860 134,144
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.
Lázně Darkov a.s.
Slatinné lázně Toušeň
Lázně FELICITAS s.r.o.
Státní léčebné lázně Bludov s.p.

491 889 111
381 476 111
485 344 203
354 201 115
572 437 200
384 754 111
596 371 111
326 992 303
583 301 211

Nabídka péče ve výše uvedených lázeňských domech závisí na výsledku
projednávané zdravotnické reformy. Péče ve vlastních zařízeních je na reformě
nezávislá.

9. Přednostní ošetření a komplexní péče v zařízeních Ministerstva obrany,
zejména Vojenské nemocnice ve Střešovicích, které je dlouhodobě hodnoceno
jako jedno z nejlepších pracovišť v ČR
Možnost členství ve Věrnostním clubu VOZP s možností čerpání množství
výhod od smluvních partnerů
10. Ozdravné pobyty pro děti
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR i pro rok 2011 v rámci rozšíření zdravotní péče zabezpečila pro dětské pojištěnce
patnáctidenní ozdravné pobyty v zahraničí a v tuzemsku. Jejich cílem je zvýšit odolnost organizmu a zlepšit zdravotní
stav dětí především s alergickým onemocněním, různou formou ekzému, onemocněním horních a dolních cest
dýchacích na podkladě snížené imunity.

Pro rok 2011 byly vybrány dvě lokality pro pořádání ozdravných pobytů:
•
•

PŘÍMOŘSKÉ POBYTY - ČERNÁ HORA - Ulcinj, komplex Bellevue (letecká doprava)
TUZEMSKÉ POBYTY – KRKONOŠE, Janské Lázně, hotel Černá Bouda(autokarová doprava)
Přímořské i tuzemské ozdravné pobyty jsou určeny dětem od 8 do 14 let věku včetně. V den nástupu na ozdravný
pobyt dítě dovrší 8 let a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 15 let.

Více ze stávajících programů na

http://www.vozp.cz/cs/Klient/preventivni_programy/

Veškeré informace k výše uvedené nabídce, Vám rádi podáme na tel. 602154216.
Přihlášky budou k dispozici u Vaší odborové organizace, kde Vám pomůžou s jejím
vyplněním a odešlou na naši adresu.

Dogleg s.r.o.
Nám. 14 října 2
150 00 Praha 5
mob. 602154216
p.kemr@go4sport.cz
www.go4sport.cz

