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o náramky Garmin  
a knihu Herbář



www.ozp.cz

▲
 in

ze
rc

e
▼

 F
ot

o 
O

nd
ře

j T
yl

če
r



Vážení a milí čtenáři,
jak vidíte i na našem časopisu, mění Oboro-
vá zdravotní pojišťovna v letošním roce svoji 
značku, barvy a  jde na veřejnost s  novým 
heslem „Pečujeme o  Vás každou vteřinu“. 
Snažíme se již dvacet dva let zlepšovat kva-
litu i obsah našich služeb a je správné, aby se 
nyní upravila i  forma naší prezentace. Sym-
bolem naší péče o klienta je nyní i asistenční 
služba a  symbolem komunikace jsou nové 
mobilní a  elektronické služby. Naším cílem 
je tyto služby neustále zkvalitňovat, protože 
jsou nejen naší konkurenční výho-
dou, ale především jsou pro 
klienty nesmírně užitečné. 
Usnadňují Vám – našim 
klientům – život.

Víme velmi dob-
ře, že systém po-
skytování zdravot-
ní péče není vždy 
dokonalý a  klienti 
se snadno mohou 
dostat do nesnází. 
Proto rozvíjíme asi-
stenční službu, která 
lidem v  případě problé-
mů pomůže. Navíc jsme 
spustili a  rychle rozvíjíme náš 
projekt VITAKARTA ONLINE, kte-
rý je s asistenční službou již plně propojený. 
Oblast mobilních a elektronických služeb ve 
zdravotnictví totiž čeká velká budoucnost.

Prostředí, ve kterém poskytujeme naše 
služby, je ale velmi komplikované. Systém 
zdravotnictví a  veřejného zdravotního pojiš-
tění se často mění a je plný problémů, které 
se stále nedaří uspokojivě řešit. Ještě ne-
dávno jsme se domnívali, že je úkolem po-
jišťovny usilovat o nákup zdravotních služeb 
za co nejvýhodnější ceny. Nyní nás cenový 
předpis nutí zvyšovat úhrady až o desítky pro-
cent a vůbec se zdá, že jediným tématem ve 
zdravotnictví je pouze zvyšování výdajů. Byly 
zavedeny regulační poplatky, které se nyní 

nákladně ruší. Pokud se přesto daří udržet 
vyrovnané hospodaření a zajistit dostupnost 
zdravotní péče, je to opravdu za cenu velkého 
úsilí.

Naše zdravotnictví nutně potřebuje zá-
kladní dohodu všech hlavních politických 
stran na elementárních principech svého 
fungování. Nutně potřebujeme znát dlouho-
dobé role jednotlivých účastníků systému 
a  je nutné jejich role respektovat. Nezbytné 
je docílit toho, aby sami občané byli motivo-
váni efektivně čerpat peníze ze zdravotního 

pojištění. Je třeba nastavit co nej-
tvrdší hranici mezi solidárně 

bezplatnými a  komerčně 
hrazenými zdravotními 

službami. Základem 
je ale komplexní prů-
běžný proces úprav 
nároků z  veřejného 
zdravotního pojiš-
tění v  závislosti na 
vývoji medicíny, vý-

voji zdrojů a ochotě 
udělat pro své zdraví 

i osobně maximum.
Bez ohledu na všech-

ny problémy a  komplikace, 
které stojí před námi, je jisté 

jedno: OZP bude vždy na Vaší stra-
ně – na straně svých pojištěnců. Chceme 
o Vás pečovat opravdu každou vteřinu. Patří-
me mezi nejefektivnější zdravotní pojišťovny 
s  dobrým hospodařením, širokou sítí smluv-
ních lékařů a bezkonkurenčními online služby 
včetně medicínské asistence, či preventivní-
mi benefity pro klienty.

A  za to vděčíme Vám – našim klientům 
a Vaší důvěře. Děkujeme Vám všem za přízeň 
a přejeme Vám hodně zdraví v letošním i dal-
ších letech.
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editorial

ing. ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel OZP

▲
 IN

ZE
RC

E

bonusinfo

▼
 F

ot
o 

O
nd

ře
j T

yl
če

r



bonusinfo www.ozp.cz4

obsah

Redakční rada:  
Mgr. Mario Böhme, MUDr. Taťana Bretyšová,

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Romana Marmazinská, Ing. Milena Najmanová,
Jan Paroubek, Ing. Tereza Podaná, Ing. Vladimír Turek, Ing. Ladislav Wagner

Vydavatel:  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Dodavatel obsahu: 
Oborová zdravotní pojišťovna
Redakční a DTP zpracování: 

4 Elements Group, Myslbekova 683/15, 169 00 Praha 6
Registrace MK ČR 6866, ze dne 27. 08. 2003

Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Fotografie na titulní straně: Adam Holý

Fotografie v čísle Thinkstock, není-li uvedeno jinak

▼
 in

ze
rc

e

6   Vaše oZP se mění. chceme Vám nabídnout víc i v nových  
           barvách pojišťovny

8   Rozhovor s herečkami Lindou rybovou a Kateřinou Winterovou  
           nejen o bylinkách a zdraví

16   VITaKaRTa oNLINE: zamilujte se do našich aplikací

18   Jak na zdravotní pojištění, když jedete za prací do zahraničí

20   Nekonvenční zamyšlení lékařky Táni Bretyšové

22   Co je nového v medicíně

24   Základem zdraví je prevence

26   s oZP máte nadstandard už v základní výbavě

28   Cestovní pojištění bez starostí. To je Vitalitas

30   Nejlepší cestovatelské aplikace pro Váš chytrý telefon

32   Zamyšlení nad obyčejným přípitkem 

34   Vyhrajte skvělé ceny v naší soutěži



▼
 in

ze
rc

e

OZDRAVNÉ POBYTY
PRO DĚTI 2014 v Chorvatsku

Termíny pobytů Spoluúčast rodičů Sleva 10 % Sleva 20 %

10. 06. 2014 – 26. 06. 2014 8 075 7 268 6 460

24. 06. 2014 -  10. 07. 2014 9 275 8 348 7 420

08. 07. 2014  – 24.07. 2014 9 275 8 348 7 420

22.07. 2014 –  07. 08. 2014 9 275 8 348 7 420

05. 08. 2014 – 21. 08. 2014 9 275 8 348 7 420 

19. 08. 2014 – 04. 09. 2014 9 075 8 168 7 260

Nestátní zdravotnícké zařízení - KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Přívozská 12, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoby: Eva Halfarová
Tel.: 591 160 306, 602 727 301
e-mail: ozpd@kovotour.cz, web: www.kovotour.cz

Dugi Otok

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

K ZÁJEZDŮM 10.000 Kč*
* vÍCE INFOrmaCÍ NaLEZNETE Na WWW.KOvOTOUr.CZ

www.kovotour.cz vodičkova 34
110 00 Praha

Tel.: 222 999 830Praha , Brno, Ostrava, Olomouc, Frýdek-místek
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novinky

Pečujeme  
o Vás  

každou  
vteřinu

Letos na jaře je in fiaLová a oranžová. 
nejen v módě, aLe také ve světě zdravotních 

pojišťoven. konkrétně v ozp, která po více 
než dvaceti Letech omLadiLa a změniLa  

svůj vzhLed. proč? 

Na to existuje řada více či méNě odborNých 
odpovědí, ale stačí jedNoduché přirovNáNí. 

jde-li žeNa Na ples, oblékNe si to Nejlepší, 
co má. a je předmětem obdivu, jak jí to sluší 

a jak dobře vypadá. bylo by tedy logické, 
aby stejNé oblečeNí a doplňky Nosila ještě 

mNoho let. ale oNo to tak NefuNguje. Za rok 
má Zase Něco jiNého a další rok Zase.



I ve firemním světě je třeba „se líbit“. Upou-
tat pozornost, nosit hezké věci. Proto se 
OZP rozhodla, že na svém vzhledu také 
zapracuje. Zvolila výraznější barvy, moder-
nější grafické prvky – koneckonců je to vi-
dět i na vzhledu tohoto čísla Bonusu. A na 
rozdíl od firem, které do změny image dá-
vají desítky či stovky milionů, je tato změna 
pozvolná a  probíhá celý rok tak, aby byla 
finančně co nejméně nákladná.
OZP chce na jaře připomenout také to, 
že je tu pro své klienty, že všem nabízí 
moderní cestu ke zdravotním službám 
i  k  vyřízení administrativních úkonů. Pod 
heslem PEČUJEME O VÁS KAŽDOU VTE-
ŘINU, dá vědět o  své Asistenční službě, 
o online nástrojích ve VITAKARTĚ a o dal-
ších službách, které (často jako jediná na 
trhu) nabízí.  Mario Böhme
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Kromě kamarádství je spojuje rovněž mode-
rování pořadu Herbář, který vloni na podzim 
vysílala Česká televize. Šlo o  jedenáctidílný 
seriál o bylinkách, plný rad a návodů, jak lze 
využívat ty nejdostupnější byliny, proč jsou 
zdravé, a  k  tomu mnoho receptů zdravé ku-
chyně. Pro velký úspěch se diváci letos s vel-
kou pravděpodobností dočkají pokračování.

K péči o zdraví patří nevyhnutelně i lékaři. 
Jsou lidé, kteří navštěvují doktora s každou 
maličkostí nebo naopak lidé, kteří se jim co 
nejvíce vyhýbají a dorazí k nim, když už je 
nejhůře a není jiná možnost. K jaké katego-
rii lidí máte blíže?

Linda Rybová (LR): Abych pravdu řekla, 
k  doktorovi chodím, až když už je opravdu 
nejhůř. Nechci, aby to znělo nějak nafoukaně, 
ale jak člověk prochází nejrůznějšími nemo-
cemi, tak z 90 procent jsem dneska schopná 
už určit, co mi vlastně je, nebo jakou nemoc 
mají mé děti. Když přijdu k  doktorovi, rov-
nou nahlásím diagnózu a většinou se trefím. 
Přiznám se ale, že k  lékaři chodím jen velmi 
nerada. Teprve až když není zbytí, vyrazím za 
doktorem. 
Kateřina Winterová (KW): Já jsem na tom 
podobně. Jsem toho názoru, že řada zdravot-
ních problémů se dá vyřešit doma – bez po-
moci lékaře a léků. A posloužit mohou lidem 

bonusinfowww.ozp.cz

RozhovoR

bylinky jsou  
naším životem

ZdrAví Je To NeJceNNěJŠí, ČeHo si lidé musí vážiT.  
HereČKA liNdA rybová sPolu se svou dlouHoleTou KAmArádKou 

KATeřiNou WiNTerovou, TAKé HereČKou, se Podělily o To, JAK Je dobré  
A důležiTé PřisTuPovAT ZdrAvě Ke svému živoTu. 
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právě bylinky. Proto jsme také dělaly Herbář 
– tedy seriál o bylinkách. Je to v podstatě po-
řad o prevenci – co dělat, aby lidé byli zdraví 
a  k  lékařům chodili, jen když je to opravdu 
nutné. Řekla bych, že nám jde o to samé, o co 
jde pojišťovnám. 

Co váš společný pořad Herbář – jaké byly 
jeho začátky?
LR: S Katkou jsme už dlouhá léta kamarádky, 
hrajeme spolu divadlo, naše děti spolu ka-
marádí. Byly jsme obě osloveny – teda přes-
něji Katka a ta pak oslovila mě – jestli 
nechceme být průvodkyněmi 
Herbáře, pravidelného pořa-
du o  bylinkách a  zdravém 
jídle a  životě. Myšlenka 
byla taková, že bychom 
mohly být obě prototy-
pem matek, které by 
se mohly na tento po-
řad dívat. A k tomu by 
se divačky něco přiuči-
ly o bylinkách, vaření, za-
váření a dalších věcech.

Říkáte pořad pro divačky. Co 
diváci – tedy muži – ti nesledovali 
váš Herbář?
LR: Nebudete tomu věřit, ale ano. A  máme 
hodně ohlasů od mužů. A  to nám přitom 
lidi ze štábu už při natáčení říkali, že se na to 
chlapi určitě koukat nebudou. Tak jsem se 
zeptala: A  proč se pak tady malujeme? Ale 
jak říkám, pravda je úplně jiná. Herbář není 
typický pořad o  vaření – řekněme ženském 
vaření. My totiž nejsme pravé kuchařky, by-
linkářky a vlastně ani moderátorky. My jsme 
v pořadu jakési průvodkyně, které mají inspi-
rovat diváky. Pojetí Herbáře je takové hodně 
volné, které ale má myslím poměrně blízko 
k mužskému stylu vaření. Když chlapi vaří, tak 
často improvizují, a  proto se jim možná náš 
pořad líbil.
Jednou mě potkal jeden můj kamarád – ku-

chař, který v tu dobu vařil v nějaké restauraci. 
A říkal mi, že ten náš pořad úplně zbožňuje. Já 
jsem si myslela, že si dělá legraci. Ty koukáš 
na Herbář? Říkal mi, že ten pořad miluje, že si 
ho s přítelkyní nahrává. A na to dodal, že kon-
čí s hospodou v Praze a odjíždí pryč chovat 
kozy. A založil si biofarmu.
KW: Pravdou je, že se o chlapech říká, že se 
nedívají na pořady o zdraví a vaření. Ale v pří-
padě našeho Herbáře jsme pozorovaly pravý 
opak. Byli to kupříkladu jen muži, kteří se nás 
na knižním veletrhu v Ostravě na něco ptali 

z  naší knihy „Vaříme podle Herbáře“. 
Ženy, které tam seděly, jen přiky-

vovaly a na nic se nezeptaly. 
Podle mě je spousta chla-

pů, kteří doma vaří. A sle-
dovat Herbář jim tak 
nepřijde zvláštní.

Dočkají se diváci 
pokračování – tedy 

nových dílů Herbáře?
LR: Mělo by být pokra-

čování. V  Čechách roste 
asi 500 léčivek. Sto z nich 

je nejběžnějších a první sé-
rie nám vyšla pouze na 30 bylin. 

Takže máme materiálu dost. Aktuálně na 
letošek je v  plánu dalších deset dílů, které 
by se mohly vysílat letos na podzim. Tedy ve 
stejnou dobu, jako první série vloni. Tak snad 
to dopadne.

Která je vaše nejoblíbenější nebo nejpouží-
vanější bylina?
KW: Co asi nejvíce používám, je máta. Milu-
ji mátový čaj. A  pak bych určitě zmínila bez 
černý, který také hodně sbíráme a sušíme. Je 
to zázračná bylina a roste všude. A na vaření 
zase miluji čerstvý koriandr.

Říkaly jste, že nejste pravé bylinkářky a ko-
řenářky. Chtěly byste se jimi v budoucnu 
stát?

„Na jaře  
bych všem  

doporučovala  
ležet v trávě, koukat  
na nebe, nechat se  

ovívat větrem  
a žvýkat u toho  

šťovík“.

bonusinfo www.ozp.cz10



KW: Musím říci, že mě tato oblast hodně baví 
a  zajímá – zkoumat rady a  doporučení od 
našich babiček a předávat je dál. Ale aby se 
člověk stal skutečným znalcem bylinek, vyža-
duje dlouhá léta studia. A  já jsem teprve na 
začátku této cesty.
LR: Já musím také říci, že mě bylinky hodně 
zajímají. Vždycky jsem je používala, ale díky 
natáčení Herbáře o nich vím ještě více, a tím 
je doma ještě více využívám.

Myslíte, že bylinkářství z dob našich babi-
ček v Česku upadá?
KW: Vůbec ne, právě naopak. Lidé se v  po-
slední době začínají hodně k bylinkám vracet. 
Spousta z  nich má stále povědomí o  bylin-
kách ze svých rodin – od svých babiček a te-
tiček. Navíc jsme stále národem zahrádkářů 
a kutilů, a to není k bylinkám daleko. Hodně 
je to patrné na vesnicích, zejména na Mora-
vě a v horských oblastech. Prostě všude tam, 

bonusinfowww.ozp.cz 11



kde mají lidé blízko k příro-
dě – tam sbírají bylinky nej-
více – ať již jen pro svou 
potřebu, nebo i  pro své 
okolí. 
LR: Je to trend poslední 
doby – spousta lidí si doma 
vaří, vymýšlejí nejrůznější 
chuťové variace a používají by-
linky. Odezva tohoto pořadu jasně 
ukázala, že používání bylinek už není jen 
jakási alternativa pro úzký okruh lidí. Naopak 
bylinky se stávají zcela běžnou součástí živo-
ta mnoha lidí. Dokonce se setkávám i  v  lé-
kárnách s doporučováním bylinek – že sami 
lékárníci vedle léků doporučují nejrůznější 

přírodní preparáty či rov-
nou bylinky. V tomto ohle-
du je patrný velký posun.

Herbář není jen pořad 
v televizi, ale vydaly jste 

také knihu. Jaký byl o ni 
zájem?

KW: Strašně rychle byl první 
výtisk knihy vyprodán. Nyní se do-

tiskují další. Kniha Vaříme podle herbáře 
nabízí čtenářům nepřeberné množství rad, 
receptů a tipů, jak pracovat s bylinkami a jak 
je co nejlépe využít pro zdraví. Generacemi 
ověřené recepty zvládne každý – většina su-
rovin roste na zahrádce nebo v přírodě, bylin-
ky jsou zde srozumitelně popsány a doplňko-
vé ingredience dobře vysvětleny.
LR: Podle návodů z Herbáře si zvládnete jed-
noduše vyrobit léčivé a imunitu posilující pří-
pravky i přírodní kosmetiku. Propojení zdravé-
ho životního stylu a  lidových mouder ocení 
všichni, kteří chtějí dát své rodině to nejlepší, 
co příroda nabízí.

Co z přírody byste doporučovaly nyní na 
období jara?
LR: Já bych na jaře všem doporučovala ležet 
v trávě, koukat na nebe, nechat se ovívat vět-
rem a žvýkat u toho stébla šťovíků. 
KW: Já bych zase doporučila kopřivy – sběr 
mladších kopřiv. Kopřiva je totiž dosti opomí-
jená bylina a lidé ji berou jako plevel. Na dru-
hou stranu je to právě kopřiva, která má jedno 
z největších využití mezi bylinami. Uděláte si 
z ní odvar, špenát, přípravek na vlasy a spous-
tu dalších věcí. A na jaře patří mezi první by-
liny, které vyraší. Pití odvaru z mladých kopřiv 
vám vlije jarní energii do žil.

Jaké jste vlastně zaznamenávaly ohlasy 
na váš pořad – v době, kdy byl v televizi 
vysílán?
KW: Ohlasy byly obrovské a úžasné. Lidé nás 
zastavovali na ulicích, chlapi v metru na nás 

„Když chlapi  
vaří, tak často  

improvizují, a proto  
se jim náš Herbář  

může líbit“.

bonusinfo www.ozp.cz12

l Česká filmová a divadelní 
herečka a modelka. Vystudovala 
balet a herectví na Pražské 
konzervatoři. Účinkovala v 
Divadle Komedie a v Divadle Pod 
Palmovkou.

l Od útlého věku hrála v řadě 
pohádek jako princezna. Později 
si zahrála například ve filmu 
Kytice či ve filmu Jana Svěráka 
Tmavomodrý svět. Za tuto roli byla 
nominovaná na ocenění Český lev. 
Hrála také v některých televizních 
seriálech – Ordinace v růžové 
zahradě a seriál Letiště. V loňském 
roce moderovala spolu se svojí 
dlouholetou kamarádkou Kateřinou 
Winterovou pořad o bylinkách 
a zdraví – Herbář, který vysílala 
Česká televize.

l Je vdaná, s manželem a hercem 
Davidem Prachařem má tři děti 
– dcery Josefínu a Rozálii a syna 
Františka.

Linda Rybová (38 let)
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A co vy a vaše rodina?
Přijďte na preventivní prohlídku.
V České republice na rakovinu prsu umírá 2 000 žen ročně. 
Včasná a pravidelná prevence by mohla spoustě žen zachránit 
život, ale řada z nich si na návštěvu lékaře nenajde čas. Vy si ho 
najděte, protože vaši blízcí vás mají rádi a neradi by o vás přišli. 
Informujte se u svého praktického lékaře, gynekologa nebo  
na www.bezrakoviny.cz.

www.bezrakoviny.czwww.mamo.cz

Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
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ukazovali palcem, jakože jsme jedničky. To 
nás dost překvapilo. A to v podstatě na každý 
díl. Lidé sledovali jak díly o vaření, tak i o pří-
rodní kosmetice. A řada lidí si naše tipy a re-
ceptury i vyzkoušela.
LR: Já osobně jsem zaznamenala ohlas, že 

nemám při natáčení olizovat vařečku. Jenže 
když si vaříme jen samy pro sebe, tak proč 
bych nemohla. A  mě to tak bavilo, že jsem 
pak v každém díle minimálně jednou vařečku 
olízla. Takže jsem trochu mučila lidi.

Z čeho čerpáte inspiraci pro svůj pořad?
LR: Naším základním zdrojem informací jsou 
staré herbáře. Bylo jich strašně moc, kolik 
jsme jich prošly. A sesbírat vhodné tipy a re-
cepty – neskutečné množství práce. Rozhod-
ně to nejde jen okopírovat z internetu. Tam je 
naopak spousta chyb a nesmyslů. Je to sku-
tečně mravenčí práce, ale stojí nám to za to, 
baví nás to a máme to rádi.

Měly jste nějakého bylinkáře či bylinkářku 
v rodině?
LR: Bohužel ne, nemám o tom žádné infor-
mace. Často se hovoří o tom, že se bylinkář-
stvím vracíme do dob našich babiček, ale já 
bych to uvedla na pravou míru. Správnější je 
hovořit o době našich prababiček a prapra-
babiček.
KW: Každý měl. Dříve to  přeci bylo úplně nor-
mální.

Daří se vám s bylinkami pozitivně působit 
na novou nastupující generaci – na vaše 
děti?
KW: Docela ano. I když musím říci, že v dneš-
ní přetechnizované době plné moderních 
technologií je pro rodiče čím dál složitější 
vést svoje děti k přírodě. Moje děti si už ale 
zvykly, že používání bylinek je naprosto nor-
mální – když nás bolí v  krku, tak kloktáme 
šalvěj, pijeme mátový čaj a místo koly si třeba 
dáme bezinkovou šťávu. A  hlavně že všech-
ny důležité léčebné suroviny se dají nasbírat 
v přírodě. Stačí jen hledat. Tak doufáme, že se 
nám podaří alespoň částečně předat našim 
dětem tento odkaz. Jestli na něm budou dále 
stavět, záleží už jen na nich.

Ptal se Radek Šalanda
Foto Adam Holý
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l Herečka, stálá členka činohry 
Národního divadla v Praze 
a zpěvačka skupiny Ecstasy of 
Saint Theresa. V letech 1990-1996 
absolvovala hudebně-dramatické 
oddělení pražské konzervatoře, již 
během studií hrála v Divadle pod 
Palmovkou. V letech 1996-1998 
hostovala v Klicperově divadle 
v Hradci Králové a v činohře 
Národního divadla nastudovala 
pohostinsky role ve dvou 
inscenacích Romance pro křídlovku 
a Bloudění. 

l Od roku 1998 působí ve stálém 
angažmá v Národním divadle. 
V roce 2011 byla nominována za 
roli Nory na ceny Thálie a Alfreda 
Radoka. Od roku 1998 působí jako 
zpěvačka skupiny Ecstasy of Saint 
Theresa, jež dlouhodobě patří mezi 
kultovní skupiny stojící na pomezí 
elektronické, indie a ambientní 
hudby. Společně s Janem P. 
Muchowem vydali tři studiová alba 
a jeden záznam živého vystoupení. 
V roce 2002 obdržela Anděla 
v kategorii Zpěvačka roku.

l V loňském roce moderovala 
spolu s Lindou Rybovou pořad 
Herbář, který vysílala ČT.

l Je vdaná za podnikatele Tomáše 
Zilvara, mají spolu dvě děti.

Kateřina Winterová  
(38 let)
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A co vy a vaše rodina?
Přijďte včas na preventivní prohlídku.
V České republice 4 000 lidí ročně umře na rakovinu tlustého 
střeva. Včasná preventivní prohlídka by jim možná mohla 
zachránit život, ale oni bohužel přišli pozdě. Vy přijďte včas, 
protože vaši blízcí vás určitě nechtějí ztratit. Informujte se u svého 
praktického lékaře, gynekologa nebo na www.bezrakoviny.cz. 

www.kolorektum.cz www.bezrakoviny.cz

Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy je spolufi nancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
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V době, kdy již budete mít v ruce toto číslo 
časopisu, můžete na portálu VITAKARTA 
ONLINE objevit dvě nové aplikace určené 
našim klientům. První z nich je určena pro-
zatím jen pro samoplátce, tzn. pro OSVČ 
a  OBZP a  jedná se o  aplikaci nazvanou 
Platební bilance OSVČ a OBZP. 

Ta slouží klientům k okamžitému zjiště-
ní stavu svého účtu v rámci předpisů po-
jistného a  uskutečněných plateb. Jedno-
duše řečeno, uvidíte, kolik jste za pojistné 
zaplatit měli a kolik jste skutečně zaplatili. 
Aplikace vám oznámí, zda máte u  OZP 
přeplatek, vyrovnanou bilanci, či dluh, 
který můžete ihned přes internet uhradit, 
např. platební kartou.

Dále se zde můžete dozvědět, zda jste 
odevzdali Přehled OSVČ nebo jaké jsou 
aktuální i  minulé zálohy na zdravotní po-
jištění. Přístup do aplikace získáte pomocí 
jedinečného kódu, který obdržíte v  SMS 
(po vyžádání na portálu VITAKARTA ON-
LINE).

Dlouhodobý pobyt v zahraničí
Další aplikací, kterou jsme pro vás při-
pravili, je aplikace nazvaná Dlouhodobý 
pobyt v  zahraničí a  platební povinnosti. 
Přihlášením do portálu VITAKARTA online 
máte nyní možnost nám jednoduše nahlá-
sit odhlášení se z  důvodu dlouhodobého 
pobytu v  zahraničí nebo např. přerušení 
pojištění z důvodu zaměstnání v některém 
ze států EU. Stejně tak můžete po návratu 
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nOVinky

VITAKARTA onLInE  
zase o krok napřed

NA KOMfORTNí ONLINE SLUžBy VITAKARTy Už JSOU KLIENTI OZP ZVyKLí. JAKO 
PRVNí ZDRAVOTNí POJIšťOVNA JSME PřIšLI S MOBILNí APLIKAcí PRO VšEchNy 
KLíČOVé OPERAČNí SySTéMy, UMOžNILI JSME KLIENTůM NEJEN NAhLížET NA 

SVůJ úČET, ALE TAKé DOPLňOVAT DůLEžITé INfORMAcE. 

l Nezapomeňte, že se 
blíží termín odevzdání 
Přehledu o příjmech a 
výdajích OSVČ. Jak již 
jistě víte, Přehled OSVČ 
nám můžete odevzdat 
elektronicky přes portál 
VITAKARTA ONLINE. 
Pokud ještě nejste v 
portálu zaregistrováni, 
můžete tak učinit na 
našich stránkách www.
ozp.cz/ozponline. On-
line způsobem můžete 
také uhradit doplatek 
pojistného.

l Přehled OSVČ nám 
samozřejmě můžete 
také zaslat klasicky 
poštou, datovou 
schránkou nebo třeba 
doručit osobně. 

l Termín pro odevzdání 
je 2. 5. 2014. Pokud 
vám však zpracovává 
daňové přiznání daňový 
poradce, můžete jej 
odevzdat až 1. 8. 2014.

Podejte svůj  
přehled on-line



do ČR obnovit své pojištění a přes portál 
VITAKARTA online nám zaslat potvrzení 
o pojištění během odhlášení z ČR. 

Nově přes tuto aplikaci rovněž můžete 
měnit, ukončit nebo nahlásit novou pla-
tební kategorii. Samozřejmě nechybí ani 
informace, v  jaké kategorii pojištěnce vás 
evidujeme, a to až pět let zpátky.

 Tereza Podaná 
 Mario Böhme

www.ozp.cz
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Tradiční  
„Dny pro zdraví  

v Praze“ se budou 
konat i v roce 2014

Již potřetí se dne 11. 6. 2014 v klientském 
centru OZP v pasáži ČNB v Praze 1 

uskuteční „DEN PRO ZDRAVÍ V PASÁŽI“. 

Návštěvníci si zde mohou nechat odborně 
změřit tlak, tep, glykémii a cholesterol. 

Zdravotní část zajišťuje opět MUDr. Táňa 
Bretyšová, která  naměřené hodnoty 

vyhodnotí a v případě zjištěných anomálií 
ihned doporučí vyšetřeným návštěvníkům 
další postup léčby v návaznosti na zjištěné 

hodnoty.

Zaměstnanci klientského centra budou 
návštěvníkům k dispozici pro dotazy 

ohledně zdravotního pojištění a všech 
novinek OZP. Spolupořadatelem Dne 

pro zdraví je i lékárna Vitapharma, která 
připravila pro všechny příchozí kromě lékové 
poradny i malé překvapení. Nebude scházet 

ani maskot OZP OZPáček, který rozdá 
dětem množství barevných nafouknutých 

balónků. 

Takže nezapomeňte – „DEN PRO ZDRAVÍ 
V PASÁŽI“ ve středu 11. 6. 2014 od 11.00 

do 17.00 hod. v klientském centru OZP na 
Příkopě 24 (Pasáž ČNB) v Praze 1.



Pokud jedete za prací do některého ze 
států Evropské unie, Evropského hospo-
dářského prostoru (Norsko, Lichtenštejn-
sko, Island) či do Švýcarska, pak mějte na 
paměti, že v tomto státě budete s největší 
pravděpodobností také zdravotně pojiš-
těni. Evropská nařízení upravující koordi-
naci zdravotního pojištění říkají, že osoba 
může být pojištěna pouze v jednom 
státě, a to v tom, ve kterém vy-
konává výdělečnou činnost. 
Jestliže již máte práci v ci-
zině dohodnutou, pak 
nám to nezapomeňte 
ještě před odjezdem 
do zahraničí oznámit. 
Vzhledem k  výše uve-
denému se totiž mu-
síte odhlásit z  českého 
systému zdravotního 
pojištění a  zaregistrovat se 
u  zahraniční zdravotní pojiš-
ťovny. To vám zpravidla pomůže 
zajistit váš zahraniční zaměstnavatel. 

Na co máte nárok
Jestliže jste si práci v zahraničí ještě ne-
sjednali a hodláte ji hledat až přímo tam, 
pak můžete nadále zůstat pojištěni v  ČR 
(většinou v  kategorii osob bez zdanitel-
ných příjmů). V  případě potřeby máte 
v  zahraničí na základě české kartičky 
pojištěnce (Evropského průkazu zdravot-
ního pojištění) nárok na nezbytnou zdra-

votní péči, která vám bude poskytnuta dle 
právních předpisů daného státu, a  to na 
účet OZP. Nicméně musíte počítat s tím, 
že po vás může být v zahraničí vyžadová-
na spoluúčast, kterou nelze z  veřejného 
zdravotního pojištění refundovat. Proto 
bychom vám v  takovém případě doporu-
čili sjednat komerční cestovní pojištění, 

např. u  pojišťovny Vitalitas, kde by 
vám mohli tyto náklady násled-

ně proplatit. 
Můžete se však také 

rozhodnout odhlásit 
se z  českého systému 
zdravotního pojištění 
ihned, ještě před nale-
zením práce. Pak pro 

vás ale bude platit pod-
mínka, že musíte být po-

jištěni u  komerční pojiš-
ťovny, nebo v  zahraničním 

systému zdravotního pojištění. 

Jaké jsou výjimky
Výjimkou z uvedené povinnosti být pojiš-
těn ve státě výkonu výdělečné činnosti 
jsou například au pair. Ne ve všech stá-
tech je jejich činnost považována za za-
městnání. Proto je třeba, abyste se před 
odjezdem informovali v  zahraničí, zda za 
vás bude hrazeno z této činnosti pojiště-
ní či nikoliv. Pokud ano, pak se odhlásíte 
z českého systému zdravotního pojištění 
a  z  titulu výkonu výdělečné činnosti se 
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NoviNky

Zdravotní pojištění  
při odjezdu do zahraničí
ROZhOdLI JsTE sE NaJíT sI ZaMěsTNáNí V ZahRaNIČí? KONČíTE  

sTudIa a chysTáTE sE Na ZKuŠENOu dO cIZINy? ZdE JE NěKOLIK  
PRaKTIcKých Rad, JaK V TěchTO sITuacích POsTuPOVaT   

Z hLEdIsKa ZdRaVOTNíhO POJIŠTěNí.

Pokud jedete  
na jazykový  

kurz, pak se  pro  
vás z hlediska  

zdravotního  
pojištění nic  

nemění.



stanete pojištěnci cizího státu. Pokud ne, 
pak můžete zůstat v českém systému jako 
samoplátci v kategorii OBZP, nebo se od-
hlásit a  být dobrovolně pojištěni v  cizím 
státě, případně si sjednat na tuto dobu 
komerční cestovní pojištění.

Kde co platí 
Pokud jedete o  prázdninách na jazykový 
kurz do zahraničí, pak se pro vás z hledis-
ka zdravotního pojištění nic nemění a zů-
stáváte českými pojištěnci. V  zahraničí 
budete moci čerpat nezbytnou zdravotní 
péči dle platné legislativy tohoto státu. 
Stejně jako výše i  zde platí, že v  případě 
čerpání zdravotní péče na českou kartič-
ku pojištěnce po vás může být vyžadová-
na spoluúčast, a  proto vám doporučuje-
me sjednat komerční cestovní pojištění. 
Můžete tak učinit elektronicky, přímo na 

stránkách pojišťovny Vitalitas nebo pro-
střednictvím webu OZP či portálu VITA-
KARTA OnlIne.

Tyto informace jsou platné v  případě 
států eU, eHP a  Švýcarska. Pokud jedete 
mimo tato území, pak se můžete odhlásit 
z důvodu dlouhodobého pobytu v zahrani-
čí (musí být splněna podmínka šesti měsí-
ců mimo ČR) nebo nadále zůstat českým 
pojištěncem a platit pojistné v ČR. Po ná-
vratu do ČR budete pro opětovnou regist-
raci u  zdravotní pojišťovny muset doložit, 
že jste byli po celou dobu odhlášeni z ČR, 
zdravotně pojištěni v  jiném státě, nebo 
měli sjednané komerční cestovní pojištění. 
Odhlášení (a opětovné přihlášení) z důvo-
du dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo 
pobytu v eU, eHP či Švýcarsku můžete nyní 
nově provést i prostřednictvím portálu VI-
TAKARTA OnlIne.  Tereza Podaná
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Když někdo onemocní, většinou navštíví 
svého lékaře. I  lékař je svébytnou, neopa-
kovatelnou, komplexní individualitou s růz-
nou schopností sebevzdělání, sebereflexe. 
Na vysoké škole se naučí základy jednotli-
vých oborů. Po nástupu do praxe si rozšiřu-
je znalosti především v  oboru, na který se 
zaměří. Vzniká atomizace medicíny. Již pan 
Werich ve známém filmu Císařův pekař 
a  Pekařův císař zpívá v  závěru: 
„… ten umí to a  ten zas tohle 
a  všichni dohromady udě-
lají moc…“. Ale platí to tak 
stoprocentně? Neztrácí 
se nám pacient v  tom 
sdělení „…ten umí to 
a ten zas tohle….“?

Je důležité, aby kaž-
dý lékař za svou odbor-
nost pohlédl na pacienta 
vždy okem bedlivým. Na-
příklad bolavé koleno kýženou 
injekcí ošetřil, doplnil medikaci 
tabletkami, ale zároveň měl povědomost 
i  o  ostatních lécích, které daný pacient 
užívá. Vždyť nesteroidní antirevmatika, tak 
dobrá a efektivní na bolest, mohou vyvolat 
u pacienta, užívajícího léky na ředění krve, 
výrazné nežádoucí účinky.  V  lepším přípa-
dě zánět žaludku, v  horším i  krvácení do 
trávicího traktu.  Tomuto momentu se říká 
„sledovat interakce léků“.  

Jsou lidé, kteří mají řadu onemocnění. 
S  každým navštěvuje jiného lékaře, každý 
z nich předepíše svůj lék. Pacient následně 

třímá v ruce rozsáhlý soupis medikací, lec-
kdy se mezi sebou „nesnášejících“.  Tomu se 
říká „polypragmázie“.

Poučka pro čtenáře? Vždy při vyšetře-
ní předložte seznam léků, které užíváte.  
Dobrý lékař posoudí, zda může do vašeho 
seznamu přidat něco ze svého soudku, 
upozorní na nežádoucí účinky, nebo zvolí 

jinou taktiku dalšího terapeutického 
postupu. 

Pár příkladů za všechny 
Vraťme se však ještě k té 

„atomizaci“. Jeden pozi-
tivní příklad za všechny. 
Nejmenovaný kole-
ga – urolog při běžné 
preventivní prohlídce 

zaznamenal u  klienta 
nejen zvětšenou prostatu, 

ale všiml si i výrazné nepra-
videlnosti rytmu srdce. Paci-

ent se sice bránil zuby nehty, on je 
přece zdravý, nemá žádné příznaky, hraje 

fotbal. Nicméně na EKG holteru měl nález 
nočních bradykardií, hraničících s nebezpe-
čím zástavy srdce. Obdržel kardiostimulátor 
a vesele kope do míče dál. A urolog, ač spe-
cialista na úplně jiné orgány, mu zachránil 
život. 

Na druhou stranu jiný nejmenovaný lé-
kař. Pacient je objednaný k prvnímu vyšet-
ření. Od otevření dveří, až po rozlučkové „na 
shledanou“, u něho stráví 10 minut. Co asi 
tak lékař mohl za tuto krátkou dobu vyše-
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vaše zdraví

Jedno malé zamyšlení  
nad „atomizací“ medicíny

Už DěTI V záKlADNíCh šKOláCh SE Učí O JEDNOTlIVýCh OrGáNECh  
NAšEhO TělA. AlE CO MYSl, CO EMOCE? JAKOU hrAJí rOlI?   

A zEJMéNA VE zDrAVOTNICTVí, V MEDICíNě?

Je záležitostí  
posledních let,  

kdy lékaři začínají 
připouštět spojitost  

mezi emocemi  
a zdravím.



třit? Vyslechne 
pacientovy stesky, 
zjistí anamnézu, 
vyšetří klinicky, 
stanoví terapii, na-
píše zprávu? To asi 
těžko. 

Poučka pro 
čtenáře? Vězte, že 
existuje seznam 
zdravotních vý-
konů stanovující, 
kolik času má lé-
kař na vyšetření. 
Tento čas lékař 
vykáže zdravotní 
pojišťovně, která 
je uhradí z  veřejného zdravotního pojiště-
ní. Pro ucelenou informaci: na komplexní 
vstupní vyšetření, cílené vyšetření a  kont-
rolní vyšetření má každá odbornost vyčle-
něn určitý čas. Nicméně pokud vás lékař 
objedná ke kontrolnímu vyšetření, ale váš 
stav se změnil, pak se doba, kterou vám lé-
kař musí věnovat, prodlouží. Tehdy je mož-
né, že si lékař tento čas navíc nechá uhradit. 
Nebo si vyžádáte vyšetření mimo ordinační 
dobu, pak má lékař také právo žádat platbu 
nad rámec úhrady z veřejného zdravotního 
pojištění. Jedná se o smluvní cenu. Pacient 
ji buď akceptuje a vyšetření za těchto pod-
mínek podstoupí, nebo neakceptuje a vyžá-
dá si vyšetření v běžnou pracovní dobu, či 
navštíví jiného lékaře. Každý lékař musí mít 
ceník služeb. Tento ceník musí být v každé 

ordinaci na viditel-
ném místě klien-
tům k dispozici. 

A dále – někte-
ří lékaři pohlížejí 
na pacienty spíše 
jako na jednotli-
vé orgány než na 
komplexní, mys-
lící a  hlavně cítící 
bytosti. Nemívají 
dostatečnou míru 
empatie ke svému 
pacientovi. Ne-
znají ho jako celek 
s  jeho objektivní-
mi, ale i  subjektiv-

ním strastmi a slastmi. Pravda, slasti v ordi-
nacích moc neřešíme. 

 Zdraví souvisí s emocemi
Je záležitostí posledních let, kdy lékaři za-
čínají připouštět spojitost mezi emocemi 
a zdravím, spojitost, kterou si jejich pacienti 
intuitivně rozvíjejí po celý život.  Již se však 
vyskytují studie, dávající do souvislosti stres 
s  různými zdravotními obtížemi. Některé 
příklady můžeme uvést ihned: lidé při stre-
sové zátěži jsou náchylnější k  nachlazení, 
častěji se u nich projevuje vysoký tlak, mají 
více infarktů a podobně.

Bylo by ideální, kdyby každý pacient měl 
svého vnímavého lékaře a vládla mezi nimi 
oboustranná důvěra.
 MUDr. Táňa Bretyšová
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Angiologie 
Diagnostický přístroj 
měří stav cévního 
systému, provádí 
screening ateroskle-
rózy a  určuje biolo-
gický věk cév, který 
by měl odpovídat 
skutečnému věku 
vyšetřovaného. Není-
-li tomu tak, vzrůstá 
i  pravděpodobnost 
vzniku kardiovasku-
lárních chorob. 

osteologie
Laboratorní test 
z  krve k  určení rych-
losti odbourávání 
kostí v  organismu. 
Lékař pomocí tohoto 
testu posoudí, zda je 
metabolismus vašich kostí zdravý, 
nebo zda kostní tkáň ubývá příliš 
rychle.  V případě problému nasa-
dí terapii a prostřednictvím testu 
s  odstupem šesti měsíců zhod-
notí, zda léčba je účinná. Zjištění 
efektivnosti léčby je rychlejší než 
při čekání na kontrolní denzito-
metrii. 

Pneumologie 
U pacientů s astmatem bronchia-
le lze pomocí testu ECP (eozinofilní katio-
nický protein) diagnostikovat jeden ze zá-
nětlivých parametrů u tohoto onemocnění. 
Díky tomuto testu lze rozpoznat začínající 

nebo probíhající zá-
nět a  jeho stanovení 
se může stát vodít-
kem pro potřebu za-
hájení intenzivnější 
léčby, a tím redukovat 
riziko akutního zá-
chvatu při alergenové 
expozici. 

RevmAtologie
Laboratorní test genu  
HLA-B27  v  organi-
smu. Imunitní sys- 
tém na základě HLA 
proteinů dokáže ro-
zeznávat buňky vlast-
ního těla od cizích 
škodlivých částic. 
Přítomnost antigenu 
HLA-B27 způsobuje, 
že bílé krvinky úto-

čí na vlastní tělo, zejména pak 
klouby.  Přítomnost genu sama 
o sobě onemocnění nevyvolává, 
ale osoby s  tímto genem jsou 
výrazně náchylnější k  výskytu 
autoimunitních onemocnění. 

Bližší informace v  případě zá-
jmu získáte u  pracovníků Asis-
tenční služby OZP. Podmínkou 
je registrace v  této službě. 
Nejste ještě registrováni? Ne-

tušíte vůbec, o  čem je řeč? Pak navštivte 
www.ozp.cz , kategorie Asistenční služba 
OZP, zaregistrujte se a využívejte její boha-
té nabídky.  MUDr. Táňa Bretyšová
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vAše zdRAví

novinky v medicíně
PřINášímE Vám DALší DíL sErIáLU o DIAgNostICkýCH mEtoDáCH 

UmožňUjíCíCH ZkrátIt A ZEfEktIVNIt CEstU ZA ZDrAVím.  

Upozorňujeme, 
že některá z uve-
dených metod 
nemusí být hra-
zena z veřejného 
zdravotního 
pojištění.  U me-
tod hrazených 
z veřejného 
zdravotního 
pojištění je jejich 
indikace vždy 
v rukách vašeho 
ošetřujícího 
lékaře. 
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V čem je smysl zdravotní pojišťovny? Podle 
nás by měla správná zdravotní pojišťovna 
především umět podporovat preventivní 
aktivity svých klientů. V  OZP se touto my-
šlenkou dlouhodobě řídíme a  vidíme díky 
tomu i  skutečný přínos našeho počínání. 
Vždyť řadu preventivních programů zamě-
řených na screening civilizačních chorob 
provádíme již od začátku tohoto století. 
Díky tomu můžeme spolehlivě říct, že 
víme, co je pro naše klienty nej-
lepší. To není reklamní slogan. 
To je fakt a  my to můžeme 
dokázat.

Nejširší nabídka 
prevence v ČR
Dlouhodobě nabízíme 
našim klientům desít-
ku nadstandardních 
preventivních programů 
zaměřených na civilizač-
ní nemoci, a  to se zázemím 
specialistů po celé republice. 
Prakticky každý klient bez rozdílu 
věku a  pohlaví, který má zájem prověřit 
či dokonce zlepšit svoje zdraví, může tyto 
služby díky nám využít. Týká se to jak sr-
dečních chorob, tak celé řady nádorových 
onemocnění, atopických ekzémů, astma-
tu, nemocí pohybového či zažívacího apa-
rátu. 

Z  naší statistiky mimo jiné  vyplývá, že 
v průběhu let lékaři v systematické preven-

ci OZP u cca 10 procent vyšetřených klientů 
zaznamenali varovné známky onemocnění,  
které vyžadovaly další prošetření.  A  ne-
jen to.  Například v  programu OZP  "STOP  
kouření " u  každého druhého kuřáka došlo 
k úspěšné léčbě závislosti na nikotinu.

Vysoká kvalita – zdarma
Síť lékařů, se kterými spolupracujeme na 
preventivních programech, vybíráme peč-

livě s ohledem na vysoké požadav-
ky na kvalitu těchto programů. 

Kvalita se projevuje jak 
v nadstandardním přístro-

jovém vybavení (podpo-
rujeme např. screening 
rakoviny kůže prostřed-
nictvím digitálního 
dermatoskopu), tak i ve 

výstupech (např. lékař-
ských zprávách), které 

mají naši klienti obdržet.
Všechny screeningové 

programy na civilizační nemoci 
jsou našim klientům poskytovány zcela 

zdarma. Klienti absolvují vyšetření a my pak 
toto vyšetření lékařům uhradíme. Částky 
za jednotlivce se pohybují okolo 1 000 Kč, 
v ojedinělých případech dosahují dokonce 
až 6 000 Kč. 

   
Komfortní servis jako samozřejmost
Víme, že i  nejlepší vůle a  odhodlání být 
zodpovědný ke svému zdraví může zkra-
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Vaše zdRaVí

Děláme to už dlouho…  
A jsme v tom nejlepší!

SAMOZŘEJMÝ PŘÍSTUP K PREVENCI JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM ZDRAVÍ 
KAŽDÉHO ČLOVĚKA A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA BY MU K TOMU MĚLA UMĚT 
VYTVOŘIT VHODNÉ PODMÍNKY. MY V OZP TO UMÍME, PROTOŽE TO DĚLÁME  

UŽ VÍCE NEŽ 13 LET A JSME V TOM VÁŽNĚ NEJLEPŠÍ. 

Všechny  
screeningové  
programy na  

civilizační nemoci  
jsou našim klientům 

poskytovány  
zdarma. 



chovat na takových 
detailech, jako je 
obsazená telefonní 
linka či plná čekárna 
doktorky, ke které 
se chcete objednat. 
Proto klientům na-
bízíme nejen spo-
lehlivé kontakty na 
všechny smluvní zaří-
zení, které najdou na 
našich internetových 
stránkách, ale také 
Asistenční službu 
OZP, která může sta-
rosti s  objednáním 
vyřešit za vás. Stačí 
se registrovat a  pak 
už jen zavolat nebo 
napsat požadavek 
do VITAKARTY a  my 
se vám ozveme s ter-
mínem, kdy se máte 
dostavit na zvolené 
vyšetření. Pro nás je 
to samozřejmost, pro 
vás je to nedocenitel-
ný komfort, který od nás máte zdarma jako 
bonus.

Ve všech těchto aktivitách chceme 
a  budeme pokračovat i  v  následujících le-
tech, protože si myslíme, že to má svůj smy-
sl. Důležitost našeho počínání podpořilo 
také Ministerstvo zdravotnictví ČR, které 

nás vyzvalo ke spolupráci na zvaní klientů 
na vyšetření včasného záchytu rakoviny 
prsu či rakoviny tlustého střeva a  koneč-
níku. Jen pro představu: v  posledních pěti 
letech jsme jen v rámci screeningu těchto 
nemocí uhradili prevenci za více než 220 
000 našich klientů!   Ladislav Wagner
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Když už dospějete z  če-
kárny do ordinace, lékař 
vás vyšetří a  předepíše 
poukaz na magnetickou 
rezonanci, pak očeká-
váte, že termín bude do 
několika dnů, ne-li okamži-
tě. Ano, někdy stav pacienta 
opravdu vyžaduje vyšetření tzv. 
statim, tedy urgentní. Ale většinou se 
jedná o  chronické obtíže. Následuje úlek: 
sestřička mne objednala až za tři týdny! Ale 
já to potřebuji ihned! Sestřička však nepo-
chybila, neboť nejpozdější provedení vyšet-
ření je dle zákona na sonografické vyšetření 

do dvou týdnů a u mag-
netické rezonance do 
tří týdnů od vystavení 
poukazu.

Využijte  
Asistenční linku   

Co mohu dělat? Jsem pojiš-
těncem OZP a  využívám VITA-

KARTU ONLINE.. Obrátím se tedy na 
linku pro klienty s   dotazem, zda je možné 
pro mne zajistit dřívější termín z  vybrané 
sítě smluvních ambulantních poskyto-
vatelů. Je to pro mne velká úspora času, 
nemusím obvolávat polikliniky nebo čekat 
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VAše zdrAVí

nebojme se nadstandardu
ŘAdA Z NáS VSTUPOVALA dO ZdRAVOTNICKýCh ZAŘíZENí S POCITEm, žE 

ZdRAVOTNICTVí JE PŘECE ZdARmA A TERmíN VyšETŘENí mUSím dOSTAT CO 
NEJdŘíVE, NEbOť PRáVě TEN můJ ZdRAVOTNí STAV ZASLOUží AKUTNěJší 

PŘíSTUP, NEž U dALšíCh PACIENTů, VíCE čI méNě TRPěLIVě SEdíCíCh V čEKáRNě. 

Sestřička  
mne objednala  

až za tři týdny! Ale  
já to potřebuji ihned!  

Sestřička však  
nepochybila... 
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časopis BONUS info mi přinesl 
informace o  nových možnos-
tech diagnostiky a léčby v seri-
álu novinky v medicíně. Zajímá 
mě to. Jako klient Asistenční 
služby OZP se obrátím na lin-
ku pro klienty a  mohu se ptát 
třeba na novou léčbu artrózy 
nebo onkologického onemoc-
nění. Dozvím se sice, že mu-
sím tyto přípravky plně hradit 
ze svého, ale jejich účinek je 
opravdu po aplikacích znát 
a jsem potěšen, že mohu tuto 
léčbu využít. Nebylo nutné 
shánět informace na internetu 

nebo po známých, protože mi je přinesla 
moje zdravotní pojišťovna. To je nadstan-
dard, který mě těší. 

 MUDr. Táňa Bretyšová

zbytečně na telefonu, než se 
dovolám. Pouze vyčkám telefo-
nického, elektronického či pí-
semného zpětného kontaktu, 
případně  doplnění informací  
k  objednání, nebo již těmito 
cestami přímo obdržím termín 
a  adresu, kam se mám na vy-
šetření dostavit. Úžasný kom-
fort, a to zcela zdarma, zkrátka 
užitečný nadstandard bez stre-
su a nervů. 

Mnohé z  nás někdy po-
tká nějaké to chronické one-
mocnění. Současné léčivé 
přípravky, které jsou hrazeny 
z  veřejného zdravotního pojištění a  které 
pravidelně užívám, jen udržují stav mého 
onemocnění v  přijatelné rovině. Celkové 
uzdravení je však v nedohlednu.   Klientský 
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Bližší informace 

v případě zájmu 
získáte na lince 
Asistenční služby 
OZP a ve VITAKARTĚ. 
Podmínkou je 
registrace v této 
službě. Nejste ještě 
registrováni?  
Netušíte vůbec, 
o čem je řeč? Pak 
navštivte www.ozp.
cz, zaregistrujte se 
a využívejte naší 
bohaté nabídky. 
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Nezoufejte. Žijeme naštěstí ve 21. století, 
takže se můžete pojistit na cesty naprosto 
jednoduše a bez stresu, který by vám mohl 
vytouženou dovolenou zkazit. Stačí navštívit 
webové stránky OZP a  sjednat si cestovní 
pojištění on-line. Jako klienti OZP máte na-
víc možnost využít výrazné slevy, díky nimž 
budete po světě cestovat bezkonkurenčně 
nejlevněji.

Záchranný kruh v mobilu
A  protože v  OZP jdeme s  dobou, nabízíme 
vám možnost využít také jednoduchou mo-
bilní aplikaci Cestovní pojištění VITALITAS, 
díky níž si cestovní pojištění rychle sjednáte 
přes mobilní telefon či prostřednictvím ta-
bletu. Zadáte pouze základní údaje o zahra-
niční cestě a pojištěných osobách a my vám 
zašleme smlouvu e-mailem. Kartičku s asis-
tenčním telefonním číslem budete mít díky 

tomu permanentně při ruce ve svém mobilu. 
V případě nouze tak můžete pomoc přivolat 
obratem. 

Jak vidno, žádná katastrofa vás nečeká, 
pojištění vám začne platit hned následující 
den poté, co si ho zaplatíte (částka se ode-
píše z  účtu). Pokud ovšem honíte poslední 
minuty před odjezdem, jsme vám k dispozici 
i na přepážkách OZP, kde jsou kolegové při-
praveni vyjít vám vstříc a  počátek pojištění 
díky hotovostní úhradě pojistného na pře-
pážce nastavit prakticky ihned po sjednání 
smlouvy. 

Dovolená je zachráněna a vaším úkolem 
už je pouze nezapomenout se vrátit. No, 
a kdybyste se do sluníčka či místní gastrono-
mie zamilovali natolik, že si budete chtít ne-
plánovaně cestu prodloužit, stačí se s námi 
spojit a my vám cestovní pojištění prodlou-
žíme.   Ladislav Wagner
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cestování

Záchranný kruh na cesty
ZNÁTE TU SITUACI, KDY SE CHYSTÁTE NA DOVOLENOU, PEČLIVĚ SI HLÍDÁTE VŠE, 

CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT A NAPLÁNOVAT, A VE CHVÍLI, KDY DO ODJEZDU ZBÝVÁ 
POSLEDNÍ DEN NEBO DOKONCE UŽ JEN NĚKOLIK HODIN, SE VÁM V HLAVĚ  

SPUSTÍ ALARM: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ!
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Z  dětství a  mládí si vzpomínám, 
jak hezké chvíle se daly strávit 
s  vlakovým jízdním řádem. Ten 
pro celou republiku vycházel jako 
tlustá bichle a vy jste se mohli ho-
diny zdarma prohánět (tehdy) po 
celém Československu. Podobně 
dobrodružné bylo hledání cesty na 
mapě nebo v autoatlasu – správně 
se zorientovat a  srovnávat názvy 
ulic či vesnic na mapě s  tím, co 
probíhalo venku.

Dnes je to hračka: na webu či 
v  mobilu naťukáte start a  cíl, da-
tum a  hodinu a  za vteřinku máte 
před očima desítky spojení vlakem, 
autobusem či letadlem. V  navi-
gaci zadáte místo, kam chcete jet 
a dáma či pán vás vlídným hlasem 
provedou celou cestou. Jen musí-
te dobře vědět, které Březiny, Lhotu 
či Novou Ves hledáte, abyste snad 
neskončili v jiném koutě republiky.

Jaké zajímavé aplikace můžete 
mít pro účely cestování ve svém 
chytrém mobilu či tabletu?

PLÁNOVÁNÍ CESTY
Výborným pomocníkem je aplika-
ce PUBTRAN, která poskytuje in-
formace o jízdních řádech v České 
republice. Funguje spolehlivě, je 
jednoduchá a  uživatelsky přívěti-
vá. Z navigací je velmi užitečná ap-
likace WAZE, která je zdarma a  je 
založená na sdílení dat komunitou 
řidičů. Je závislá na online spoje-

ní, proto se hodí spíše na cesty po 
Česku. Do zahraničí je lépe se vy-
bavit některou z  jejích placených 
sestřiček.

MAPA
Nepřekonatelné jsou GOOGLE 
MAPS, které jsou k  dispozici pro 
všechny klíčové operační systé-
my, nebo je lze použít i v prostředí 
internetového prohlížeče. Mapy, 
satelitní snímky, zajímavosti… vše 
hezky po ruce.

PRVNÍ POMOC
Od loňského podzimu je k dispozi-
ci aplikace PRVNÍ POMOC, kterou 
vydal Český červený kříž, a  kde 
nejdete rady, návody, informace, 
a  dokonce i  testy z  této životně 
důležité oblasti.

UBYTOVÁNÍ
Mnoho cestovatelů si zvyklo vy-
užívat služeb portálu BOOKING.
COM, který nabízí tisíce možností 
vyhledávání a rezervace ubytování 
všech kategorií po celém světě. 
K dispozici je i stejnojmenná apli-
kace pro chytré mobilní telefony.

A  samozřejmě je třeba mít v  mo-
bilu svou mVITAKARTU od OZP, 
která vám pomůže najít lékaře či 
zavolat na pomoc Asistenční služ-
bu OZP. Jen batoh či kufr si bude-
te muset sbalit sami. ŠŤASTNOU 
CESTU! Mario Böhme
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CESTOVÁNÍ

online pomocníci na cesty
DNES SE MODERNÍ ČLOVěK BEZ ChyTRéhO TELEFONU NEOBEJDE ANI  
NA VýLETě. VyBRALI JSME PRO VáS Ty NEJLEPŠÍ DOSTUPNé APLIKACE,  

DÍKy KTERýM SE NIKDE NEZTRATÍTE.
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Když pozvedáme skle-
ničky, pronášíme více 
či méně vtipné a příhod-
né přípitky a fráze. Znáte to: 
„Na děti našich rodičů“, „čin čin“ 
a podobně.  Staré dobré „Na zdraví“ ně-
kdy trochu ustupuje do pozadí. Že bychom 
si zdraví méně vážili? Méně je potřebovali? 
Ostýchali se spojit toto přání s popíjením al-
koholu?

To asi ne, jen si třeba myslíme, že tak oby-
čejné a civilní přání se ke slavnostní chvíli 
nehodí.  Přitom je právě přání zdraví to nejex-
kluzivnější, co vůbec sobě i druhým přát lze. 
Nelze je koupit ani darovat, lehko se ztrácí a 
těžko se vrací zpět. 

Mimochodem, víte, jak vzniklo slovo „zdra-
ví“? Rejzkův Český etymologický slovník uvá-
dí, že patrně z indoevropského „su-dorguo“, 
doslova (jsoucí) z dobrého dřeva. To je krásný 
původ, a když mi někdo v budoucnu řekne 

„Ty jsi ale dřevo“, tak 
se vlastně ani nemusím 

urážet. 
Takže až budete doma, 

na cestách, o dovolené či jiných 
příležitostech hledat ta správná slova pro 

přípitek, neváhejte sobě a druhým přát jen a 
jen zdraví. Zbytek se nějak zařídí…
A když už se v tomto čísle Bonusu věnujeme 
cestování, možná na závěr několik překladů 
tohoto pozdravu/přípitku v jazycích oblíbe-
ných prázdninových destinací…

Německy: Zum Wohl! /Prost!
Francouzsky: A votre santé!
Anglicky: Cheers!
Španělsky: Salud!
Chorvatsky: Živjeli!
Italsky: Salute!
Maďarsky: Egészségére!
 Mario Böhme
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FEJETON

na zdraví!  
aneb krátce  

o dřevě a frázích
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KONTAKTY A KLIENTSKÁ CENTRA OZP

BENEŠOV
Tyršova 2071  
256 01 Benešov
tel.: 602 731 214
benesov@ozp.cz
BEROUN
Palackého 31/2 
266 01Beroun 
tel.: 311 611 488
beroun@ozp.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rudolfovská 1817/2 
370 01 České Budějovice
tel.: 387 319 117, 387 425 335
ceske.budejovice@ozp.cz
DĚČÍN – jednatelství
Palackého 1225/17
405 02  Děčín IV-Podmokly
tel.: 412 530 622
Po – Čt: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00
decin@ozp.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
Herbenova 40
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 523 547, 495 339  123
hradec.kralove@ozp.cz

BRNO
Příkop 4 
604 35 Brno
tel.: 545 175 681, 545 175 677
Středa do 18:00
brno@ozp.cz
OLOMOUC
Wellnerova 1322/3b 
779 00 Olomouc
tel.:585 423 914
olomouc@ozp.cz

OSTRAVA (klientské centrum)
Českobratrská 26
702 00 Ostrava
tel.: 596 475 822 - 826
Středa do 18:00
ostrava@ozp.cz
OPAVA
Dolní nám. 22
746 01 Opava
tel.: 553 610 304
opava@ozp.cz

ZLÍN
Zarámí 92
760 01 Zlín
tel.: 577 584 159
zlin@ozp.cz

PLZEŇ
Purkyňova 17
301 36 Plzeň
tel.: 377 325 310, 377 320 472
plzen@ozp.cz
TÁBOR
nám. Fr. Křižíka 2840
390 01 Tábor
tel.: 381 210 681
tabor@ozp.cz
TRUTNOV
Krakonošovo náměstí 21/15
541 01 Trutnov 
tel.: 724 112 210
trutnov@ozp.cz
ÚSTÍ NAD LABEM
Klíšská 1346/14 - P. O. BOX 120
400 01 Ústí nad labem
tel.: 475 214 310, 475 214 317
usti.nl@ozp.cz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 521 273
Po, St: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00; Pá: 
9:00 – 12:00; zdar.ns@ozp.cz

JIHLAVA
Dr. Jiřího Procházky 5281/20
586 01Jihlava 
tel.: 567 330 854
jihlava@ozp.cz
KARLOVY VARY
T. G. Masaryka 42
360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 401
kvary@ozp.cz
LIBEREC
Jablonecká 16/294
460 01 Liberec
tel.: 485 101 150
liberec@ozp.cz
MOST (v pob. České spořitelny)
Bankovní 1300
434 57 Most
tel.: 725 066 712
most@ozp.cz
PARDUBICE
Hronovická 2761
530 02 Pardubice
tel.: 466 052 271
pardubice@ozp.cz

DIVIZE ČECHY | ROŠKOTOVA 1225/1 | 140 21 PRAHA 4

DIVIZE MORAVA | PřÍVOZSKÁ 12 | 701 61 OSTRAVA

řEDITELSTVÍ OZP PRAHA | Roškotova 1225 /1 | 140 21 Praha 4 | fax: 261 105 300

Klientská centra Na Příkopě a v Tusarově ulici nejsou určena k zaslání korespondence. 
Výhradní adresa pro poštovní styk s ředitelstvím OZP je Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

Pobočka PRAHA – klientská centra OZP
Na Příkopě 24, Praha 1
Po – Čt 8:30 – 17:30 
Pá 8:30 – 14:00

Tusarova 36, Praha 7
Po, Út, Čt 8:00 – 16:00
St 8:00 – 18:00; Pá 8:00 – 14:00

Roškotova 1225/1,  Praha 4
Po – Čt 8:00 – 16:00
Pá 8:00 – 14:00

POBOČKa Po, St: 8:00 – 17:00    Út, Čt: 8:00 – 15:00   Pá: 8:00 – 14:00

EXPOZITuRa Po, St: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00  Út, Čt: 12:00 – 15:00   Pá: 9:00 – 12:00

EXPOZITuRa St: 12:00 – 17:00 (Nejsou určeny pro zasílání korespondence.)

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE PROVOZNÍ DOBA KLIENTSKýCH CENTER OZP:

35
https://portal.ozp.cz

Telefonní informační centrum

(Po – Pá: 8:00 – 16:00)

   261 105 555

q9iadw9

E

E

E

E

POB

POB

POB

POB

POB

POB

POB

POB

POB POB

POB

POB

ExP

ExP

ExP

ExP

ExP

POB

www.ozp.cz



1.   Jak se nazývá kreditní systém platný od 1. 1. 2014,  
   který odměňuje klienty OZP?

2.   Jak se jmenuje on-line zdravotní deník OZP?

3.   Jmenujte alespoň tři preventivní vyšetření  
   civilizačních chorob pro dospělé,   

            které OZP zdarma nabízí svým klientům?

4.   Kolik klientek za posledních 5 let OZP vyšetřila  
   v rámci prevence STOP rakovině prsu?

5.   TiPOvací OTáZKa – kolik návštěvníků měla  
   webová stránka www.ozp.cz v roce 2013? 
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SOuTěŽ

Znalostní kvíz o 3+1 fitness hodinky Garmin 
a knihu Vaříme podle Herbáře

Odpovědi hledejte na www.ozp.cz

Soutěž probíhá současně i na Facebooku OZPáček, kde své odpovědi můžete rovnou vložit a odeslat.

Odpovězte správně na první čtyři otázky a budete zařazeni do slosování o tři fitness hodiny  
Garmin vívofit. Fitness hodinky obdrží i ten, jehož tip u otázky č. 5 bude nejblíže skutečnosti.
A navíc deseti z vás pošleme knihu vaříme podle Herbáře.

Své odpovědi posílejte do 30. 6. 2014 naskenované na e-mailovou adresu ozpacek@ozp.cz, 
nebo vyplňte tuto stránku a pošlete ji poštou na adresu:  OZP, odbor zdravotních programů a 
marketingu, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4.

jméno a příjmení:  

e-mail:

korespondenční adresa:

mobilní telefon: 

Vyplněním kontaktních údajů 
souhlasím s použitím kontaktu 
pro marketingové účely OZP.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni 
zaměstnanci OZP a jejích 
dceřiných společností a jejich 
rodinní příslušníci. ▼
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Pečujeme o Vás 
 každou vteřinu
Přesvědčte se na www.chciozp.cz

•  Online služby první elektronické zdravotní pojišťovny
•  Asistenční služba: Doktor na telefonu nonstop
•  Ve VITAKARTĚ 24 hodin denně a stále online
•  S nabídkou prevence pro vás a vaše děti

www.ozp.cz
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