VZP 111
Příspěvek je možné využít na jednu nebo více aktivit v tomto programu (v rámci jednoho
těhotenství) do celkové výše 1 500 Kč:
•
•
•
•

na prvotrimestrální screening
na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství
na kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí
na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v době
těhotenství v lékárně, v ordinaci lékaře nebo u dentální hygienistky (zubní a mezizubní
kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody)

Až do doby 12 měsíců po porodu můžete nevyužitou část finančního příspěvku do celkové výše
1500 Kč v rámci jednoho těhotenství využít ještě:
• na pomůcky ke kojení (absorpční prsní vložky, kontaktní kojící kloboučky, chrániče prsních
bradavek, tampony do podprsenky, formovače bradavek, odsávačky mateřského mléka
včetně příslušenství a náhradních dílů, nádoby na uchovávání mateřského mléka)
• na služby laktačních poradkyň.
Příspěvek pro nedonošené novorozence
• Na podporu zdravého vývoje dětí, včetně prevence možných následků předčasně
ukončeného nitroděložního vývoje je poskytován nový příspěvek pro nedonošené
novorozence s porodní váhou do 1500 g až do výše 1 000 Kč, a to na:
o nákup speciální výživy – umělého mléka zakoupeného v lékárně nebo internetové
lékárně
o rehabilitační péči pro tyto děti
• slevy na monitory dechu a dětské chůvičky na www.detskachuvicka.cz
Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu
• až 300 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30-45 let (ke dni
absolvování vyšetření), které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů

VOZP 201
Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce
Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:
• prvotrimestrální screening,
• kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
• předporodní kurz.
Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce
• Komu a na co: těhotným ženám na multivitamínový či vitamínový přípravek vhodný k
užívání v těhotenství zakoupený v lékárně.

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce
Komu a na co: dětem od narození do šesti měsíců na následující produkty podle výběru zákonného
zástupce:
• pomůcky ke kojení a krmení dětí: kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačka mateřského
mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, ohřívačka, sterilizátor,
kojenecké lahve, nádoby na uchovávání mateřského mléka, formovače a chrániče bradavek;
• monitor dechu miminka (vč. půjčovného);
• pomůcky k péči o novorozence a kojence: teploměr, polohovací polštář, váha, odsávačka
hlenů.
Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce
• Komu a na co: všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se
nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální
pomůcky či jiné zboží.

ČPZP 205
ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek 500 Kč na prevenci rakoviny
prsu, a to:
•

pro ženy ve věku od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické
vyšetření

•

mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen od 45 let, v případě, kdy není hrazeno
z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je
hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

na některém z pracovišť, která jsou k tomuto účelu akreditována – EUC MUDr. Prattinger
až 1 500 Kč.
těhotným ženám ve věku od 18 let
•

•

nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s
těhotenstvím, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
o

prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening,
screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být
zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do
14 týdne těhotenství

o

epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele
zdravotních služeb)

kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava
těhotných k porodu.

Po porodu - přispějeme částkou až 1 000 Kč.
1.

pomůcky na kojení dětí (formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, absorpční prsní
vložky, odsávačka mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, ohřívačka,
nádoby na uchovávání tekutin - především mateřského mléka, umělé výživy, čaje apod.,
lahve/nádoby na kojení, vč. saviček, sterilizátory kojeneckých lahví a pomůcek ke kojení)

2.

cvičení pro ženy

OZP 207
Program STOP rakovině prsu je určen ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které
neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace. Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení
věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí
preventivní prohlídky.
Kredit až 1300 Kč na oblíbené programy pro těhotné a maminky novorozenců, včetně očkování
novorozenců nehrazená z veřejného zdravotního pojištění (např. očkování proti meningokoku typu
A, C; proti rotavirům a dalším).
Zdarma pro klienty OZP - v rámci programu Zvonek pojišťovny Vitalitas připraveného exkluzivně
pro klienty OZP mají novorozenci do 1 roku úrazové pojištění zcela zdarma.
Více na https://www.ozp.cz/

ZP ŠKODA 209
v době těhotenství
• příspěvek do 1 200 Kč na prvotrimestrální screening - bez doporučení gynekologa, na
specializovaném akreditovaném pracovišti, vždy po schválení revizním lékařem ZPŠ
• 2 500 Kč na NIPT (neinvazivní prenatální testování) - v indikovaných případech, po
doporučení gynekologa a genetika, na specializovaném pracovišti, po schválení revizním
lékařem
• vyšetření štítné žlázy - výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
• příspěvek do výše 500 Kč na pohybové aktivity, vitaminové prostředky, doplňky stravy,
prostředky proti striím, masáže, prostředky dentální hygieny, sluneční brýle s UV filtrem,
ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb, opalovací
krémy s UV filtrem
pro maminku a novorozence 2018
• příspěvek do 1 000 Kč na pobyt v porodnici na nadstandardním pokoji, autosedačku,
přítomnost otce nebo rodinného příslušníka u porodu, pleny, vlhčené ubrousky, umělá
výživa včetně kaší a přesnídávek, kojenecké plavání, monitor dechu
Podmínka: lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení RČ novorozence, pokud se dítě narodí
v prosinci roku 2019, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 31. 1. 2020.
• kufřík plný produktů pro miminka v hodnotě 1 400 Kč
• slevy na monitory dechu a dětské chůvičky na www.detskachuvicka.cz
• zdarma roční úrazové pojištění pro novorozence - na požádání

ZPMV 211
Pojištěnka, která je v roce 2019 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně), nebo od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019 porodila, může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího
výběru:
1.

předporodní kurz pro těhotné, odborně vedený zdravotnickým personálem (tzn. zdravotní
sestrou nebo porodní asistentkou),

2.

vitamíny a doplňky stravy, zakoupené pouze v lékárně,

3.

vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
např. genetické nebo 3D nebo 4D ultrazvukové, ultrazvukové vyšetření nebo kombinované
vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v I. trimestru,

4.

odběr pupečníkové krve z důvodu dalšího medicínského využití dle rozhodnutí dárkyně,

5.

pomůcky pro kojení dětí: formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, speciální
podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, kojící polštářek, odsávačka mateřského
mléka, ohřívačka, sterilizátor,

6.

laktační poradkyně,

7.

cvičení žen po porodu

