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Rozšířená péče Vojenské zdravotní pojišťovny
Vojenská zdravotní pojišťovna oslaví v prosinci dvacet let od svého založení. Stará se nejen o vojáky
a počet jejich pojištěnců utěšeně roste. Také o tom jsme hovořili s generálním ředitelem jubilující
Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Karlem Šteinem.

Zaujalo nás, jak se významně navýšil počet pojištěnců vaší pojišťovny? Jak jste toho dosáhli?
Skutečně počet pojištěnců naší pojišťovny se v posledním roce významně navýšil a ke konci roku budeme mít o něco
více, než 625 tis. pojištěnců.
Podíváme-li se na vývojovou řadu, tak např. v roce 1993 měla naše pojišťovna 201. 865 pojištěnců. V roce 2003 a v
roce 2004 jsme měli o něco víc než 575 tis. pojištěnců. Pak jsme v letech 2006 a 2007 stagnovali na počtu cca 568
tis. pojištěnců. V roce 2008 dokonce došlo k poklesu pojištěnců. Nebylo to však tím, že by o nás neměli pojištěnci
zájem, ale bylo to především proto, že jsme prakticky neorganizovali nábor pojištěnců, jako tornu bylo u jiných
zdravotních pojišťoven. Spoléhali jsme se pouze na to, že se k nám pojištěnci sami přihlásí proto, že jsme v něčem
lepší než jiné zdravotní pojišťovny. Dopustit snížení počtu pojištěnců znamená samozřejmě i snížení finančních
prostředků na úhradu zdravotní péče, ale i rozšířené zdravotní péče - nadstandardů. To si žádná pojišťovna, ať již je
to komerční nebo veřejnoprávní jako jsou zaměstnanecké pojišťovny, nemůže dovolit. Proto i my se v posledních
dvou letech intenzivně zabýváme náborem pojištěnců. Protiváhou je soustavné zkvalitňování služeb pro pojištěnce
tak, aby měli veškerý servis. V této souvislosti musím zmínit i to, že naše pojišťovna má jeden z nejobsáhlejších
programů rozšířené zdravotní péče, tzn. různých příspěvků a programů, které hradíme z Fondu prevence.
Mohou tak vaši pojištěnci počítat s tím, že i v roce 2013 jim budete z tohoto fondu poskytovat
příspěvky a hradit programy rozšířené zdravotní péče jako tomu bylo dosud.
Nepočítáme s omezením programů a příspěvků z Fondu prevence. Plánujeme, že z tohoto fondu zaplatíme za
rozšířenou zdravotní péči více než 90 mil. Kč.
Jen namátkou i nadále budeme poskytovat příspěvky na úhradu zdravotních programů pro děti, jako je např.
příspěvek na preventivní prohlídku dětí — sportovců, příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se
solnými inhaláty, příspěvek na zubní rovnátka. Budeme poskytovat příspěvek na kondiční tělocvik nebo jiné
pohybové aktivity těhotným ženám, příspěvek dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů, příspěvek na
plavání, příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci. Podrobné informace podáme zájemcům na všech
našich kontaktních místech Nesmím opomenout ani náš Věrnostní klub, o který je mezi pojištěnci velký zájem.
A co ozdravné pobyty pro děti, které pořádáte v tuzemsku i v zahraničí?

Samozřejmě počítáme s tím, že i v příštím roce budeme organizovat ozdravné pobyty u moře v Černé Hoře a
tuzemské v oblasti Krkonoš. Včas budeme naše pojištěnce informovat, aby věděli, kdy své děti mohou přihlásit. V
této souvislosti bych rád uvedl, že naši odborníci již několik let analyzují vliv těchto ozdravných pobytů na zdravotní
stav dětí a výsledky jsou velice dobré.
Zdá se, že se vám daří na rozdíl od některých jiných zdravotních pojišťoven. Narážíme tím na
informace, které se v poslední době objevily v tisku a týkají se finančního deficitu některých
zdravotních pojišťoven a tím i celého systému veřejného zdravotního pojištění. Vaši pojištěnci se
tedy příštího roku nemusí obávat?
Správní rada naší pojišťovny projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2012 Zdravotně pojistný plán na rok 2013.
Tento plán máme postavený jako vyrovnaný. I přes složitou ekonomickou situaci, se kterou se nejen Česká
republika potýká, vůbec nepředpokládáme, že bychom neuhradili zdravotní péči poskytnutou našim pojištěncům.
Nezáleží to však jen na nás. Ministerstvo zdravotnictví bude jako každoročně vydávat tzv. úhradovou vyhlášku,
která stanoví parametry úhrad v jednotlivých segmentech. Pokud tato vyhláška bude odpovídat výši úhrad
zdravotní péče z letošního roku, nebudeme s tím mít prakticky žádný problém. Jen bych chtěl čtenáře informovat,
že v příštím roce počítáme s tím, že na pojistném vybereme více než 13 mld. 740 mil. Kč. Za zdravotní péči našich
pojištěnců, kterých ke konci letošního roku budeme mít cca 625 tis., vydáme více než 13 mld. 600 mil. Kč.
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