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Dvacet svíček narozeninového dortu VoZP
Blíží se konec roku, což přiměje mnohé k ohlédnutí za rokem uplynulým, za léty předcházejícími i
zamyšlení nad tím, co přinesou nové měsíce či léta. Také Vojenská zdravotní pojišťovna bilancuje.

Vždyť právě v těchto dnech slaví své dvacáté narozeniny. Jak tato léta prožila? Vlastě stejně jako člověk.
Její první krůčky byly opatrné, vždyť se rodila v bouřlivých 90 létech minulého století, krátce poté, kdy se česká
společnost učila žít novým stylem. A jako každé dítě i pojišťovna potřebovala získat nové zkušenosti, dovednosti a
zejména si uvědomit svůj význam pro okolí.
S přicházejícími léty pociťovala menší či větší otřesy — v těsné blízkosti či větší vzdálenosti. Snad tou nejbližší ranou jí
bylo zrušení povinné vojenské služby, snižování počtu vojáků a tedy i riziko velkého snížení pojištěnců. Vojenská
pojišťovna však měla štěstí, její nabyté dovednosti byly natolik dobré, že na rozdíl od mnoha jejích vrstevnic nejen že
nezanikla, ale rozvíjela se stále dále. Vojenská zdravotní pojišťovna prošla svými „pubertálními léty" bez negativních
dopadů a dospěla v mladou dívku.
Jako dvacetiletá již nepotřebuje nepřetržitý dozor, má plno energie na objevování nového, budování krásného života,
přitom již nepotřebuje upoutat levnými a naivními činy či výroky jako „náctiletá". A že se mnohá dvacetiletá dívka
připravuje na roli matky? Snad v této části srovnání s lidským životem pokulhává.
Vojenská zdravotní pojišťovna se stala matkou mnohem dříve, vlastně již při narození. A v letošním roce počet jejích dětí
- pojištěnců - překročil hranici 626 tisíc.
A jako vzorná matka se o své děti také stará. Zajišťuje pro ně dostatek kvalitních praktických lékařů — uvědomuje si, že v
případě virózy či náhlé „běžné" nemoci, je pro ně nejdůležitější, aby svého lékaře „měly, coby kamenem dohodily".
Naopak, pokud je onemocnění vážnější a potřebují vysoce odbornou péči, nabízí jim VoZP odborná, specializovaná
pracoviště na té nejvyšší úrovni. Aby byla atraktivní a lákavou pro zdravotnická zařízení a věhlasné lékaře, musí jim za
jejich výkony platit včas a vše, co jim ze zákona náleží. Ve srovnání s ostatními pojišťovnami dokonce hradí nejvíce v
přepočtu na jednoho pojištěnce. Jak toho může dosáhnout? Např. vnitřními úsporami a pečlivou revizní činností.
Co dodat závěrem? Vojenská zdravotní pojišťovna se bude snažit žít plnohodnotný život s rozrůstající se spokojenou
rodinou i v průběhu dalších několika desetiletí. Zkušenosti uplynulých let jí pomohou, aby přicházející změny,
legislativní či jiné, správně uchopila a svým dětem přinášela pomoc a oporu v dobách, kdy to potřebují. Stejně jako jsou
oporou pro své děti a vnuky jejich rodiče a prarodiče.
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