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Vojenská zdravotnická zařízení –
smluvní partneři VoZP ČR

Krátce, aktuálně

»

Preventivní
prohlídky
u stomatologa

Jedním z nejčastějších dotazů pojištěnců, které přicházejí na informační linku Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, je dotaz na to, jak tato pojišťovna hradí preventivní
prohlídky u stomatologů.
Úhrada preventivních prohlídek je upravena právními předpisy. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č.
3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, konkrétní obsahové a časové rozmezí preventivních prohlídek ve čtyřech základních
odbornostech, a to u odborností praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro
děti a dorost, stomatologie, gynekologie a porodnictví. .
Preventivní prohlídky v oboru stomatologie se provádějí jedenkrát ročně u dětí
v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a dvakrát ročně u dětí
a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po
provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem prohlídky je založení zdravotnické dokumentace, anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy
ve věku 3, 6, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje, vyšetření stavu chrupu,
parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů
a čelistí, prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách
i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje
a krku, poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a poučení o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích
a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu a riziku
přenosu kariogenních mikroorganismů.
Preventivní prohlídky v oboru stomatologie u těhotných žen, se provádějí dvakrát
v průběhu těhotenství. Jejich obsahem je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu
sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, prevence onkologická zaměřená na pátrání
po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu,
čelistech a měkkých tkání obličeje a krku, poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte včetně
poučení o správné hygieně jejich dutiny ústní, o fluoridové prevenci a nutnosti
sanace chrupu před porodem k zamezení přenosu kariogenních mikroorganismů
z dutiny ústní matky do dutiny ústní dítěte, poučení budoucí matky o nutnosti
zajistit stomatologické preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi 6. až 12.
měsícem jeho věku.
Preventivní prohlídky v oboru stomatologie u dospělých, se provádějí jedenkrát
ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých
tkání dutiny ústní, prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových
změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkání
obličeje a krku, poučení o správné hygieně dutiny ústní.

»

Staňte se členem
Věrnostního klubu
VoZP ČR

Jednou z forem, kterou Vojenská zdravotní pojišťovna ČR usiluje o to, aby její pojištěnci dbali o své zdraví, je i její Věrnostní klub. Cílem klubu je zejména bonifikovat
ty pojištěnce, kteří pečují o své zdraví, zúčastňují se pravidelně lékařských prohlídek a tím čerpají jen nezbytné náklady na zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění vložené do tohoto systému nejen všemi pojištěnci, ale i státem.
Členství v klubu je dobrovolné a vzniká vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.
Členem klubu se může stát každý pojištěnec Vojenské zdravotní pojišťovny ČR na
základě vyplněné a podepsané přihlášky doručené pojišťovně. Podmínkou je pouze to, že má vypořádány závazky vůči pojišťovně, a to zejména zaplacené pojistné.
V současné době je členem klubu více než 12 294 pojištěnců Vojenské zdravotní
pojišťovny ČR.
Z členství v klubu vyplývají výhody spočívající v tom, že za každý rok členství
v klubu náleží 120 bodů. Po třech letech se bonifikace zvyšuje na 150 bodů. Při
nečerpání zdravotní péče náleží členovi navíc až 300 bodů. Bodové hodnocení se
stanoví v rozpětí podle průměrných nákladů na zdravotní péči. Člen klubu také
může uplatňovat řadu slev u smluvních partnerů. Tyto slevy se okamžitě odečítají
z ceny nákupu po předložení karty člena. Jen pro informaci jsou zde uvedeny
některé zajímavé slevy u smluvních partnerů Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.
Například 0,50 Kč na litr benzínu u Benziny, 10% u Fokus optik, 10% u Hervis –
sportovní oblečení a mnoho dalších. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR počítá s tím,
že činnost klubu se bude dále rozšiřovat. Přitom se počítá s využitím nejen námětů
členů klubu, ale i ostatních pojištěnců.

Monitor zdraví
Součástí preventivních opatření Vojenské zdravotní pojišťovny ČR je i tzv. „Monitor
zdraví“. Všichni pojištěnci, kteří přijdou na kontaktní místa Vojenské zdravotní
pojišťovny ČR, se mohou bezplatně zvážit, změřit, zjistit tlak krve a množství tuku
v těle. Velký, přehledný, čitelný a automaticky měřící tonometr jim ukáže hodnotu
krevního tlaku a vyhodnotí i nepravidelný pulz. Tukoměr změří tuk v těle, vypočte
tělesnou hmotnost tzv. BMI (Body Mass Index), určí typ postavy a stanoví hodnotu
základního metabolismu. Na základě takto pravidelně získávaných výsledků
mohou alespoň ti pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, kteří navštíví její
kontaktní místa, uvažovat o změně svého životního stylu, aby předešli kardiovaskulárním onemocněním, mozkovým příhodám, metabolickým poruchám a dalším
zdravotním nepříjemnostem. Zkrátka uchovali si své fyzické i psychické zdraví co
nejdéle. Navíc ušetří i třicetikorunový poplatek, jemuž se při podobných preventivních krocích v ordinaci lékaře nevyhnou. Pokud projekt „Monitor zdraví“ klienti Vojenské zdravotní pojišťovny ČR vezmou za svůj a aktivně budou přistupovat k péči
o své zdraví, bude pojišťovna postupně rozšiřovat místa, kde budou tyto přístroje
umístěny, např. v obchodních centrech, velkých podnicích, apod.
Bližší informace najdete na internetových stránkách

www.vozp.cz

«
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR má uzavřeny smluvní vztahy s více než 20 000 zdravotnickými zařízeními. Mezi ně patří všechna vojenská zdravotnická zařízení včetně posádkových ošetřoven.

Seznamte se s těmi vojenskými zdra
votnickými, lázeňskými a rehabili
tačními zařízeními, která zdaleka
neslouží jen příslušníkům ozbroje
ných sil ČR, ale jsou při vhodné indi
kaci k dispozici všem pojištěncům.

Vojenský rehabilitační ústav
Slapy nad Vltavou
Vojenský rehabilitační ústav Slapy,
252 08 Slapy nad Vltavou
www.volareza.cz
rezervace@sl.vlrz.cz

Jde o špičkové rehabilitační zařízení.
Léčba v tomto ústavu je vhodná pro
rekondice a rekonvalescence. Má
nemocniční charakter. Léčí se v něm
stavy po těžkých operacích zejména
mozku, páteře, kloubů, kostí apod.
Dále stavy po polytraumatech, včet
ně úrazů hlavy, stavy po TEP a ostat
ních ortopedických onemocněních,
těžká neurologická onemocnění,
stavy po CMP, revmatologická one
mocnění a stavy po těžkých inter
ních onemocněních.

Vojenská lázeňská léčebna
Karlovy Vary – Sadový
Pramen
LD Sadový Pramen, Mlýnské nábřeží 574/7, 360 01 Karlovy Vary
sadovypramen.volareza.cz
rezervace@kv.vlrz.cz

podvodní masáže a skotské střiky),
elektroléčba, rašelinové a parafan
gové zábaly, plynové injekce, iriga
ce, inhalace, reflexní masáže i kla
sické masáže a pohybová terapie.
Komplexní léčebný program se za
měřuje na léčbu žaludeční dyspep
sie, diabetes mellitus, metabolická
onemocnění s postižením kloubů
a bolesti páteře.
Hlavními indikacemi jsou léčba one
mocnění zažívacího traktu, léčba
diabetu a jeho následků, stavy po
onkologických onemocněních, po
ruchy lipidového metabolismu, vře
dové choroby žaludku a dvanácter
níku, onemocnění pohybového
aparátu, onemocnění žlučníku, žlu
čových cest a jater, bolestivá one
mocnění páteře, onemocnění sliniv
ky břišní, některá neurologická
onemocnění.

Vojenská lázeňská léčebna
Františkovy Lázně
Lázeňský dům Kijev, Národní 15,
351 01 Františkovy Lázně
www.frantiskovylazne.volareza.cz
rezervace@fl.vlrz.cz VLL
Léčebna je jak po stránce diagnostic
ké, tak léčebné moderně vybavena.
Jsou zde uplatňovány nejnovější po
stupy spolu s tradiční aplikací pří
rodních léčivých zdrojů. Odborný
zdravotnický personál poskytuje kli
entům širokou škálu léčebných pro

cedur zaměřených na léčbu srdce
a krevního oběhu a na onemocnění
pohybového ústrojí, zajišťuje i léčbu
některých specifických gynekologic
kých onemocnění a připravuje se
zde i léčba po onemocněních onko
logických.
Hlavními indikacemi jsou stavy po
akutní karditidě, vrozené a získané
srdeční vady, symptomatická ICHS,
stavy po infarktu myokardu, hyper
tenzní nemoc I. až III. stupně, one
mocnění tepen končetin, stavy po
trombózách a tromboflebitidách,
funkční poruchy periferních cév,
stavy po operaci cév a srdce, onemoc
nění šlach a svalů, koxartrózy a go
nartrózy, stavy po implantaci kloub
ních náhrad, artrózy v ostatních
lokalizacích či vertebrogenní boles
tivý syndrom.

Vojenská lázeňská léčebna
Teplice
Vojenská lázeňská léčebna Teplice,
Svatopluka Čecha 2, 415 01 Teplice
www.teplice.volareza.cz
rezervace@te.vlrz.cz

Lázeňská léčebna se specializuje na
léčbu pacientů s onemocněním po
hybového aparátu, nemocemi peri
ferního nervového systému a peri
ferních cév. Hlavními indikacemi
jsou nemoci oběhového ústrojí, ne
moci nervové a nemoci pohybového
ústrojí.

Vojenská lázeňská léčebna
Jeseník Lázně
Vojenská lázeňská léčebna Jeseník,
Myslbekova 271, 790 01 Jeseník
www.jeseník.volareza.cz
rezervace@je.vlrz.cz
Hlavním léčivým zdrojem je přede
vším mikroklima s unikátním léči
vým efektem, kdy zvýšený výskyt
negativních iontů působí velmi pří
znivým účinkem na lidský organis
mus. Hlavními indikacemi jsou lé
čebně-edukační pobyt pacienta
s prognosticky závažnými rizikový
mi faktory, alergické rýmy, hyper
tenzní choroba I. a II. stupně, stavy
po opakovaném nebo komplikova
ném zánětu plic, hypertrofické nebo
atrofické záněty horních cest dýcha
cích, chronická bronchitida, poško
zení laryngu a hlasivek v důsledku
hlasového přetížení.
V letních měsících léčebna poskytuje
také ozdravné léčebné pobyty dětí
pro pojištěnce Vojenské zdravotní
pojišťovny (www.vozp.cz) ČR ve věku
6–12 let. Komplexní léčba je zaměře
ná na prevenci dechových a kožních
onemocnění, pro indikace XXV/1-11
– Netuberkulózní onemocnění dýcha
cího systému a XXX/2 – Všechny dru
hy ekzémů kromě hnisavých. Nejčas
těji jsou to alergie s projevy na kůži
nebo dechových cestách, bronchiální
astma, recidivující infekce dechových
cest, stavy po zánětech plic a ast
moidních bronchitidách atd.

Ústřední vojenská nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1, 162 00 Praha 6
Nemocnice se řadí mezi špičková zdravotnická zařízení v ČR. Po celou dobu své existence poskytuje zdravotní péči srovnatelnou s předními pracovišti nejen
v Evropě, ale i v USA. Jde o nemocnici, která obhájila mezinárodní akreditaci JCI, již obdržela v roce 2004 jako první ve střední a východní Evropě. Od roku 1994
je nemocnice otevřena i civilní veřejnosti a poskytuje komplexní spektrum zdravotní péče s výjimkou dětského lékařství, porodnictví a kardiochirurgie.
Lázeňská léčebna zaměřuje svůj
komplexní léčebný program na léč
bu žaludeční dyspepsie, diabetes
mellitus, metabolická onemocnění
s postižením kloubů a bolesti páte
ře.
Hlavními indikacemi jsou léčba one
mocnění zažívacího traktu, léčba
diabetu a jeho následků, stavy po
onkologických onemocněních, po
ruchy lipidového metabolismu, vře
dové choroby žaludku a dvanácter
níku, onemocnění pohybového
aparátu, onemocnění žlučníku, žlu
čových cest a jater, bolestivá one
mocnění páteře, onemocnění sliniv
ky břišní a některá neurologická
onemocnění.

Vojenská lázeňská léčebna
Karlovy Vary – Chopin
Lázeňský dům Chopin, Krále Jiřího
1000/2, 360 01 Karlovy Vary
www.chopin.volareza.cz
rezervace@kv.vlrz.cz
V lázeňském domě je pod odborným
dohledem poskytována komplexní
lázeňská péče. V budově jsou k dis
pozici vodoléčebné procedury (uhli
čité, perličkové a vířivé koupele,

Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo náměstí 1/5, 77900 Olomouc-Klášterní Hradisko
Jde o další z velkých vojenských nemocnic. V současné době má 273 lůžek, která jsou umístěna na interním, chirurgickém, anesteziologicko-resuscitačním,
neurologickém, ušním-nosním-krčním, očním, kožním, psychiatrickém a detoxifikačním oddělení, oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče a nově
i v léčebně dlouhodobě nemocných. Dále má nemocnice ambulantní oddělení
stomatologické, fyziatrie a léčebné rehabilitace, radiodiagnostické, klinických laboratoří, lékařsko-psychologické, nemocí z povolání, funkční diagnostiky, gynekologické, primární péče a také urologický a cévní ordinariát. Lůžková oddělení zajišťují v plném rozsahu diagnostickou a léčebnou činnost ve svých oborech.
Disponují tomu odpovídající zdravotní technikou i vysoce erudovaným zdravotnickým personálem.

Vojenská nemocnice Brno

Zábrdovická 3, 615 00 Brno-Židenice
Nemocnice poskytuje zdravotnickou péči vojákům v činné službě ze širokého spádového území, hlavně z posádek Brno, Vyškov, Moravská Třebová, Náměšť nad
Oslavou a Bučovice, válečným veteránům a důchodcům. Současně v rámci územního členění města Brna pečuje VN Brno o civilní spád sedmi městských částí –
celkem asi o 110 000 obyvatel. Kromě toho zabezpečuje svými specialisty výcvik vojáků států NATO s chemickými látkami.
Má akreditaci pro obory vnitřní lékařství, chirurgie, dermatovenerologie, otorinolaryngologie, neurologie, radiologie a zobrazovací metody, psychiatrie, všeobecné praktické lékařství, oftalmologie, rehabilitační a fyzikální medicína.

Ústav leteckého zdravotnictví v Praze

Generála Píky 229/1, 160 00 Praha 6-Dejvice
Jde o diagnostické, léčebné, posudkové a výcvikové zařízení s celostátní působností pro civilní a vojenský létající personál s možností poskytování řady vysoce
specifických výkonů, které jsou využívány i pro potřeby ostatních pacientů.
Provádí vstupní a pravidelná vyšetření příslušníků leteckého personálu, příslušníků řízení letového provozu a osob vykonávajících činnost ve specifických profesích (potápěči, hasiči, záchranáři, policisté). Ústav je zaměřen především na rychlé stanovení diagnózy, doléčení, posouzení schopnosti k výkonu povolání,
návrh preventivních a léčebných opatření. Tato specializovaná činnost je poskytována vyškoleným personálem především ambulantně, ale i formou krátkodobé hospitalizace na lůžku, přičemž se často využívají metodické postupy vyžadující speciální zařízení, která se v jiných klinických oborech nepoužívají (barokomory, simulátory apod.).

Posádkové ošetřovny

Posádkové ošetřovny poskytují ambulantní zdravotní péči vojákům v rozsahu odbornosti všeobecného praktického lékaře pro dospělé, včetně stomatologické
péče.
Inzerce

