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Mnoho dotazů našich klientů směřovalo k novinkám v nabídce preventivních 
programů. Tvorba portfolia preventivních programů patří do gesce Obchodního 
úseku, na jejich přípravě spolupracuje Zdravotní úsek a Zdravotní odbor divize 
Morava po stránce odborné. 

Od 1. září 2021 jsme nabídku preventivních programů rozšířili o tři nové 
příspěvky. Všechny lze čerpat prostřednictvím kreditů v aplikaci VITAKARTA. O 
způsobu čerpání našich příspěvků se dozvíte více v srpnovém článku obchodní 
ředitelky PhDr. Miloslava Lukešové. 

• Test na boreliózu  
Aktivita klíšťat v letošním létě vystoupila až na stupeň č. 5 - mimořádné riziko. 
Termín "aktivita klíštěte" lze zjednodušeně popsat jako podíl klíšťat, která jsou 
připravena k napadení hostitele, na celkové populaci klíštěte v dané lokalitě. 
To znamená, že čím větší je počet takto "aktivních" klíšťat, tím vyšší je i 
prezentovaný stupeň rizika. Pro naše pojištěnce jsme proto od 1. září přidali 
možnost čerpat příspěvek na test na boreliózu (vč. samotestu zakoupeného 
v lékárně). 

• Sono/ultrazvuk prsu  
Možnost uplatnění příspěvku na sono/ultrazvuk prsu doplňuje náš 
preventivní program STOP rakovině prsu. Tento příspěvek lze čerpat bez 
omezení věku. Preventivní program STOP rakovině prsu je určen ženám ve 
věku od 40 do 44 let a zahrnuje vyšetření mamografem nebo ultrazvukem. 
Nad 45 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

• Medicinální pedikúra  
Protože myslíme i na naše pojištěnce, kteří mají různá chronická onemocnění, 
zavedli jsme od ledna 2021 kategorii příspěvků pro klienty se specifickými 
potřebami. Nyní do této sekce přidáváme příspěvek na medicinální 
(přístrojovou/suchou) pedikúru.  
Přístrojová/suchá pedikúra je ošetření chodidel profesionálním přístrojem, 
zejména u diabetiků, kterým se vlivem neuropatie a zvýšeného plantárního 
tlaku tvoří hyperkeratózy, jež jsou důvodem vzniku ulcerací. Provádí se za 
pomoci certifikovaného přístroje s odsáváním nebo mlhovým postřikem. 
Používají se frézky, např. keramické, diamantové, karbidové, které se 
sterilizují, nebo jednorázové brusné kloboučky. Tím se eliminuje riziko 
poranění. Při pravidelné péči dochází k zlepšení celkového stavu chodidel. 
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