Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR
Zpravodaj Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

250 Kč ročně na léčebný
tělocvik a tělesnou regeneraci. Rodičům (zákonným
zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvek na očkování
proti chřipce do výše 250 Kč
za rok a příspěvek na léčebný
tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných
nákladů do výše 250 Kč za rok.
Program Student
Tento program je určen osobám
studujícím na střední škole,
SOU, OU a VŠ. Studentovi
lze poskytnout příspěvek
na očkování proti meningitidě
do výše 1 000 Kč ročně. Dále
lze poskytnout příspěvek
na očkování a přeočkování
proti klíšťové encefalitidě.
Příspěvek může být poskytován
v plné výši prokázaných
nákladů na očkovací látku (1, 2
nebo 3 očkovací látky) do výše
700 Kč za rok. Očkování musí
být realizováno do dosažení
stanovené horní věkové
hranice (26 let). Studentům,
kteří cestují do zemí, kde
je povinné či doporučené
očkování proti žloutence
typu A a B, lze poskytnout
příspěvek do výše 1 000 Kč za
rok. Studentům lze poskytnout
i příspěvek na léčebný tělocvik
a tělesnou regeneraci podle
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indikace lékaře na základě
prokázaných nákladů do výše
250 Kč za rok. Studentem
se rozumí osoba, která se
připravuje na budoucí povolání
studiem na střední škole,
středním odborném učilišti,
odborném učilišti nebo vysoké
škole od 12 do 26 let věku
(včetně dne data narození).
Dvanáctiletá hranice platí pro
studenty víceletého gymnázia.
Příspěvek na odvykací
kúru proti kouření
VoZP ČR může poskytnout
jednorázový příspěvek
1 000 Kč, maximálně však do
výše prokázaných nákladů na
medikamentózní přípravky,
které slouží k odvykání kouření.
Předpokladem je, že přípravky
byly indikovány lékařem
v protikuřáckém centru.
Ozdravné pobyty
Příspěvek na ozdravné
pobyty dětí a mládeže
organizované školami
VoZP ČR může přispět
na ozdravné pobyty dětí
a mládeže pořádané školami
(lyžařský výcvik, škola
v přírodě), případně jinými
školskými zařízeními v trvání
minimálně pět dnů včetně

dne příjezdu a odjezdu, a to
částkou do výše 1 000 Kč.
Příspěvek lze poskytnout až po
ukončení ozdravného pobytu.
Příspěvek lze poskytnout
jedenkrát na základní škole,
jedenkrát na odborném
učilišti, středním odborném
učilišti, střední škole
a jedenkrát na vysoké škole.
Výše příspěvku se řídí výší
prokázaných a uhrazených
nákladů.
Dětské ozdravné pobyty
v tuzemsku a v zahraničí
VoZP ČR organizuje ozdravné
pobyty pro dětské pojištěnce
u moře a v ČR.
Pobyty jsou určeny pro děti
s chronickými alergickými
onemocněními, především
dýchacích cest, dětí
s lehčími poruchami imunity
a s chronickými nezánětlivými
kožními onemocněními.
Podrobné informace
o ozdravných pobytech
v roce 2014 jsou uvedeny
v samostatném článku na
jiném místě tohoto Zpravodaje
VoZP ČR.
VoZP ČR může v průběhu
roku měnit náplň všech
preventivních programů i výši
poskytovaných příspěvků.

