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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (VZP) 111 

Finanční příspěvek pro seniory nad 65 let        

Pomůcky pro trénink paměti 

V rámci prevence poruch duševního zdraví můžete ve věku nad 65 let využít příspěvek: 

 až 500 Kč na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink 
paměti pojištěncům nad 65 let. Pomůcky jsou uvedeny na www.mojelekarna.cz/eshop/knihy.html a  

www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/ 

Jak získat příspěvek?  

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce 
VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. 

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (RBP) 213 

Finanční příspěvek pro seniory nad 60 let        

Příspěvek do 500 Kč pro lepší paměť 

 prevence poruch duševního zdraví (kurzy paměti, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra, 

Pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, jsou uvedeny na 

webu www.mojelekarna.cz/eshop/knihy.html a www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/.  

 

       Jak získat příspěvek?  

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 2 měsíce) na kterékoli pobočce 
RBP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek a kopií výpisu z bankovního účtu, na 
který požadujete peníze zaslat. 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (OZP) 207 

Finanční příspěvek pro pojištěnce ve věku 40 let včetně a více.  

Prevence Alzheimerovy nemoci 

http://www.mojelekarna.cz/eshop/knihy.html
http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
https://www.vzp.cz/formulare/zadost-o-poskytnuti-prispevku-z-fondu-prevence-2019.pdf
http://www.mojelekarna.cz/eshop/knihy.html
http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
https://www.vzp.cz/formulare/zadost-o-poskytnuti-prispevku-z-fondu-prevence-2019.pdf
https://www.vzp.cz/formulare/zadost-o-poskytnuti-prispevku-z-fondu-prevence-2019.pdf
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Co tento program nabízí? 

 Vyhodnocení testů na vyšetření paměti a ostatních kognitivních funkcí (až 60 minut) 
 V případě výsledků testů s nutností dodatečného vyšetření nasměruje pracovník kontaktního centra 

klienta zdarma do sítě neurologů a dalších specialistů prostřednictvím Asistenta zdraví OZP 
 Každý pojištěnec obdrží dárek v podobě "Sešitu pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí" 

Podrobný seznam kontaktních míst České alzheimerovské společnosti 
naleznete www.ozp.cz/web/files/zdrav_prog/ . Objednat se můžete na uvedených telefonních číslech 
případně osobně na místě. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (ZPMV) 211 

Prevence civilizačních onemocnění 

Pojištěnec může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru: 

 ostatní (vyšetření kognitivních funkcí/paměti, vyšetření genetické dispozice civilizačních nemocí, 

vyšetření očí, vyšetření aktivity pánevního dna UZ  břišní  sondou  ve stoje, test na parodontální 

patogeny a další). 

 

  

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (ČPZP) 205 
Finanční příspěvek pro seniory nad 60 let 

Prevence poruch paměti 

ČPZP přispívá částkou až 300 Kč. 

 ČPZP poskytuje pojištěncům od 60 let příspěvek na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních 
funkcí. Jedná se o cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA. 

 

 

https://www.asistentzdravi.cz/

