Preventivní programy VoZP ČR pro rok 2011

VŠICHNI POJIŠTENCI
(BEZ OMEZENÍ VĚKU)

DOSPĚLÍ

KOJENCI, BATOLATA, DĚTI,
MLÁDEŽ, STUDENTI

PŘÍSPĚVEK ROZŠÍŘENÉ ZDRAVOTNÍ PĚČE
na
na
na
na
na
na

VĚK POJIŠTĚNCE

PŘÍSPĚVEK DO (MAX.)

POZNÁMKY

plavání pro kojence a batolata......................................................0 - 3 roky...............................................1000 Kč.......................... dítě i matka jsou pojištěnci VoZP ČR
cvičení matek s dětmi............................................................................................................................................500 Kč............................................. potvrzení o uhrazení kurzu
brýlové obruby pro děti.....................................................................0 - 15 let.................................................200 Kč.......................dítě a min. 1 rodič pojištěni u VoZP ČR
fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka.............................................do 30 let..............................................2400 Kč............................................................jedna čelist 1200 Kč
vitaminy pro děti...................................................................................2 - 15 let..................................................200 Kč......................................................zejména vitamin C a B
očkování dětí proti Haemophillus influenzae typ B................0 - 18 let..................................................500 Kč

na ozdravné pobyty dětí a mládeže organizované školami.....7 - 26 let................................................1000 Kč.............................pro studenty ZŠ, OU, SOU, SŠ a VŠ
dětské ozdravné pobyty v zahraničí a v tuzemsku.......................6 - 17 let.............................................................................................................informace na www.vozp.cz
na preventivní prohlídku dětí–sportovců..........................................5 - 16 let..................................................200 Kč
Program „Zdravá rodina“.........................................................................2 - 18 let......................................150 - 500 Kč.............................................informace na www.vozp.cz
na očkování proti klíšťové encefalitidě...............................................2 - 18 let................................................................................ ..........proplacení 1/3 prokázaných nákladů
na očkování proti rakovině děložního čípku...................................13 - 19 let...............................................2500 Kč
Program „Student“...................................................................................12 - 26 let...................................350 - 1000 Kč.............................................informace na www.vozp.cz
na pohybové aktivity pro těhotné..................................................18 a více let...............................................1000 Kč.................................................odborně zaměřené kurzy
na vitaminy těhotným ženám...........................................................18 a více let..................................................100 Kč..................................................................vitaminy vhodné
			
k užívání v těhotenství
na odvykací kúru proti kouření........................................................18 a více let...............................................1000 Kč.........................................................přípravky indikované
			
v protikuřáckém centru
na vyšetření okultního krvácení ve stolici..................................40 až 50 let...................................................150 Kč...........................................po 50. roku věku je hrazeno
			
z veřejného zdravotního pojištění
na mamografické vyšetření..............................................................40 až 45 let.................................................300 Kč...........................................hrazeno jednou za dva roky
pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů.................18 a více let..................................300 - 2000 Kč.......................................................+ za každý třetí odběr
			
dárková poukázka v hodnotě 300 Kč
na mobilní zařízení pro seniory......................................................65 a více let..................................................500 Kč............................................pojištěni nejméně 6 měsíců
Program preventivní péče o letový personál ............................18 a více let.............................................................................................................informace na www.vozp.cz
Program péče o pojištěnce pracující v riziku.............................18 a více let.............................................................................................................informace na www.vozp.cz
a jiné specifické skupiny pojištěnců
na plavání..........................................................................................................................................................................300 Kč............................................nutno uplatnit jednorázově
na ozdravné a preventivní pobyty v solné jeskyni............................................................................................500 Kč............................................nutno uplatnit jednorázově
na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci...........................................................................................................350 Kč.........................pojištěncům, kterým nenáleží takový
příspěvek z jiného preventivního příspěvku
na očkování proti závažným infekčním onemocněním...................................................................................500 Kč...............................................pojištěnci v průběhu roku
		
nečerpali příspěvek na očkování
na dopravně-psychologické vyšetření pro profesionální řidiče.................................................................1500 Kč




VoZP ČR si vyhrazuje právo upravit nabídku preventivních programů v návaznosti na případné změny dosud platné legislativy.
www.vozp.cz

