ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU NA PODPORU PROFESÍ
S VÝZNAMNÝM ZDRAVOTNÍM RIZIKEM V SOUVISLOSTI S JEJICH VÝKONEM

Datum
Žadatel
Název společnosti
Sídlo
IČO
Kontaktní osoba
Počet zaměstnanců na HPP
(k datu podání žádosti)
Počet pojištěnců ZP MV ČR
(k datu podání žádosti)
Působení společnosti
v rámci ČR

Celorepublikově

Regionálně

Prosím vypište alespoň zkratky
krajů
Počet provozoven
Vyznačte prosím, do které kategorie spadají vaši zaměstnanci (v případě potřeby můžete zaškrtnout více kategorií)
I. kategorie zaměstnanců se zvýšenou fyzickou námahou, s nadměrným stresem při výkonu povolání a opakovanou expozicí
kapénkovým infekcím, kontaminovaným předmětům či mezilidskému styku,
II. kategorie zaměstnanců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni opakované expozici kapénkovým infekcím (virózy, chřipky,
záněty dolních a horních cest dýchacích) a kteří zajišťují přímý styk s jinými lidmi,
III. kategorie zaměstnanců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni statické práci v nevhodné poloze s omezenou možností
pohybu a jednostranným dlouhodobým přetěžováním (např. jednostranné sedavé zaměstnání v kancelářích).
O který typ prevence pro své zaměstnance, pojištěnce ZP MV ČR, byste měli předběžně zájem:
preventivní prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění s cílem vyššího záchytu různých onemocnění v časném stadiu,
např. nadváha, onemocnění kůže, onemocnění očí;
očkování, které je určeno k posílení obranyschopnosti organismu formou vakcinace, realizované prostřednictvím zdravotnického
personálu, např. proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a B, chřipce a dalším dle veřejné zakázky ZP MV ČR;
vybrané vitaminové preparáty z veřejné zakázky ZP MV ČR: vitamin C, vit. B1, vit. B2, vit. B6, zinek, železo, hořčík, koenzym Q 10;
rehabilitace určené pro zaměstnance, kteří jsou při výkonu povolání ohroženi nemocemi pohybového aparátu a vystaveni fyzickému
(tělesnému) stresu, tzn. jsou u nich při práci jednostranně a dlouhodobě přetěžovány určité svalové skupiny, pracují ve statické nebo
nefyziologické pracovní poloze.
Spolupracujete v podobné oblasti
s jinou zdravotní pojišťovnou?

ANO

NE

Důvody a očekávání
Popište prosím stručně důvody,
které vás vedou ke spolupráci
a jaké máte očekávání od
vzájemné spolupráce.
Vyplněnou žádost prosím odešlete emailem na lenka.krejcova@zpmvcr.cz.
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