VoZP ČR – 20 let úspěšné
péče o pojištěnce
Vojenská zdravotní pojišťovna
ČR patří již téměř dvacet let mezi
stabilní zdravotní pojišťovny. Byla
zřízena především proto, aby plnila
úkoly ve vztahu k Armádě ČR
a později i k ozbrojeným silám
NATO působícím na našem území.
Patřila a patří k pojišťovnám, které
se vždy orientovaly na potřeby
svých pojištěnců a plnily veškeré
své závazky z toho vyplývající.
Nikdy se nestalo, že by neuhradila
za své pojištěnce zdravotní péči jim
poskytnutou.
Hospodaření VoZP ČR je v rámci
dohledu nad hospodařením podrobně sledováno a vyhodnocováno
jak Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí, tak i správní
radou pojišťovny, kterým je každý
měsíc předkládána zpráva o hospodaření. Například za období leden
až srpen letošního roku převýšily
zdroje základního fondu zdravotního
pojištění nároky na tyto zdroje o více
než 80 mil. Kč a očekává se, že
zdroje budou k 31. 12. 2011 vyšší
než potřeby pojišťovny na úhradu
zdravotní péče, ale i například na
preventivní péči pro pojištěnce.

K 31. 10. 2011 má VoZP ČR k dispozici dostatek zdrojů a uhrazeny
veškeré závazky vůči zdravotnickým
zařízením.
I v současné složité ekonomické
situace, kdy si zdravotnická zařízení
stěžují na nedostatek finančních
prostředků, navýšila VoZP ČR za
prvních 8 měsíců letošního roku náklady na zdravotní péči o 3,67 %,
z toho např. náklady na úhradu
zdravotní péče poskytnuté nemocnicemi vzrostly o 1,67 %, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010.
Dobrá ekonomická situace pojišťovny ji dělá atraktivní i mezi pojištěnci i zdravotnickými zařízeními. Za
období leden až říjen 2011 se zvýšil počet pojištěnců VoZP ČR o více
než 10 tisíc. K 1. 1. 2012 přesáhne
počet pojištěnců hranici 603 tis.
Pojištěnci u Vojenské zdravotní
pojišťovny ČR oceňují především její
solidnost, serióznost, ale také to,
že má uzavřeny smlouvy s více než
21 000 zdravotnickými zařízeními
po celém území České republiky
včetně významných vojenských
zdravotnických zařízení.
(Komerční prezentace)

