PROGRAMY VoZP ČR
pro naše válečné veterány
Komplexní zdravotní program
LAZARET REDIVIVUS:
Budování komplexního systému zdravotní péče pro účastníky misí a veterány je díky aktivní spolupráci VoZP ČR s MO
ČR a AČR již v realizační fázi. Pro veterány a účastníky misí
je připraven program rozšířené následné intenzivní péče
s dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péčí a následnou
individuálně zaměřenou fyziatricko-rehabilitační léčbou, využívající i specifické a experimentální postupy osvědčené a
používané např. v americkém a izraelském zdravotnictví.

PROGRAMY VoZP ČR
pro naše válečné veterány
Specifika vztahů VoZP ČR a AČR:
✓ ✓Zdravotní pojišťovna zřízená pro potřeby Armády Čes-

ké republiky i širokou veřejnost již od 23. prosince 1992, byla zaměřena na uspokojování potřeb vojáků v činné službě a jejich rodinných příslušníků,
pojištěnců VoZP ČR. Poskytuje péči nad rámec běžného
zdravotního pojištění, což umožňují specifické součinnostní vazby VoZP ČR a Armády ČR, zejména zabezpečení
utajovaných skutečností souvisejících s činností AČR a NATO.

✓ ✓Jedním z naléhavých úkolů současnosti v oblasti zajiště-

Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky
Vaše jistota zdravotní péče!

ní zdravotních služeb pro příslušníky AČR – novodobé veterány po návratu z misí, je zajištění zdravotní péče o příslušníky, kteří utrpěli poškození zdraví při výkonu služby.

VoZP ČR po posledních tragických událostech bezprostředně reagovala a zřídila pro řešení aktuálních potřeb Armády ČR speciální linku krizových situací – 284 021 333.

Informační středisko VoZP ČR:
Telefon: 222 929 199
E-mail: info@vozp.cz
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P R postupy
O G Ra technologie
A M Y kVdispozici
o Z Pnašim
Č Rveteránům po
Nejmodernější léčebné
návratu z misí:
pro naše válečné veterány

Specializované programy pro naše válečné veterány, pojištěnce VoZP ČR, vracející se z misí.
Po událostech ve válečných misích se VoZP ČR
orientuje na poskytování nadstandardní péče
pro novodobé veterány vracející se z misí:

VoZP ČR poskytuje našim veteránům nejmodernější léčebné postupy a technologie po návratu
z misí:

✓✓Navýšení hodnoty preventivních programů pro novodobé válečné veterány

✓✓Neomezený přístup k léčbě onkologických onemocnění v pražském proto-

na dvojnásobek běžné výše po dobu 12 měsíců po návratu.
✓✓Poskytnutí specializované psychologické a psychiatrické péče potřebným
novodobým válečným veteránům vracejícím se z misí.
✓✓Poskytnutí specializované psychologické a psychiatrické péče rodinným
příslušníkům (pojištěncům VoZP ČR) novodobých veteránů zemřelých při
výkonu služby.
✓✓Specializovaná lázeňská péče pro novodobé válečné veterány vracející se
z misí.
✓✓Specializovaná lázeňská péče pro rodinné příslušníky (pojištěnce VoZP ČR)
válečných veteránů zemřelých při výkonu služby v souladu s indikací lékaře
k lázeňské léčbě na dobu jednoho, popřípadě dvou týdnů do šesti měsíců
po tragické události.
✓✓Komplexní preventivní prohlídka:
• pro aktivní účastníky misí 2x ročně
• pro vojáky z povolání a válečné veterány 1x ročně
✓✓Zabezpečení preventivní prohlídky pro veterány vracející se z misí v pražském protonovém centru, zaměřené na řešení obtíží onkologického charakteru.
✓✓Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici.
✓✓Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů.
✓✓Příspěvek na tělesnou regeneraci a pohybové aktivity.
✓✓Protipandemický balíček, který má různé složení podle charakteru mise,
s důrazem na potřebu v dané lokalitě, klimatické a geografické podmínky a
epidemiologickou situaci v místě nasazení.
✓✓Očkování v potřebném rozsahu podle místní epidemiologické situace.
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novém centru nejmodernější šetrnou a účinnou metodou.

✓✓Kolagenový implantát CaReS®-1S - regenerace vlastní kloubní chrupavky.
První bezbuněčný biologický implantát k okamžitému použití.

✓✓Nová metoda CT virtuální kolonoskopie. Toto vyšetření se provádí

u nemocných, kteří nezvládají klasickou kolonoskopii nebo není-li možné optickou kolonoskopii u nich provést. Vyšetření je neinvazivní a nebolestivé.

✓✓MitraClip - nová šance pro kardiaky. Nyní je možné pacientovi odstranit

nedomykavost dvojcípé chlopně, aniž by se mu otevřel hrudník. Metoda
dává naději kardiakům, kteří dosud byli pro klasickou operaci příliš rizikoví,
a tudíž neléčitelní.

✓✓PICC katetr - nový katetr zachraňuje životy pacientům s plicní arteriální hypertenzí.

Ve Věrnostním klubu je pro naše válečné veterány zřízena specifická část s individuálním přístupem.

Speciální linka krizových situací VoZP ČR
pro řešení aktuálních potřeb Armády ČR: 284 021 333
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