Projekt Nadačního fondu Josefa Hycla
Zpřístupnění zdravotní péče seniorům

NADAČNÍ FOND JOSEFA HYCLA
přináší
oční péči pro seniory s dopravou ZDARMA
Tato zdravotní služba je určena všem lidem starším 65 let, kteří:



nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
jsou pojištěni u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven

Zajistíme vám adekvátní zdravotní péči, objednání a dopravu na vyšetření i zpět.
Pokud splňujete výše uvedené, objednejte se na specializované preventivní vyšetření zraku,
které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji. V případě očního nálezu bude okamžitě zahájena
léčba.
Nadační fond Josefa Hycla spolupracuje výhradně s renomovanými očními klinikami,
které poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči plně hrazenou všemi zdravotními
pojišťovnami.
Jak se objednat na preventivní vyšetření ZDARMA?
1. Objednejte se na telefonním čísle nebo emailem.
2. Budete informováni o přesném datu preventivního vyšetření.
3. Řidič nadačního fondu Vás vyzvedne v blízkosti Vašeho bydliště a dopraví Vás
k očnímu specialistovi a zpět domů zcela zdarma.

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:

277 004 424

nebo pište na praha@medbus.cz. Další informace naleznete rovněž na www.medbus.cz.
Nezapomeňte, že:
 Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná oční onemocnění jako je
například šedý zákal, zelený zákal, onemocnění sítnice, makulární degenerace a další.
 Neléčená oční onemocnění mohou vést až k úplné ztrátě zraku.
 Není potřeba žádné doporučení k vyšetření, můžete se rovnou objednat.
Co byste měli ještě vědět:
 Nadační fond zvyšuje dostupnost péče pro seniory a snaží se rozvíjet ambulantní
a preventivní zdravotní péči.
 Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění prevence a ochrany očí. Zároveň se
snažíme upozornit, že prevence je pro všechny levnější a méně bolestivá než následné
řešení zanedbaného stavu.
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 Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými klinikami, které mají uzavřené
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
 Smluvní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění je poskytována zdarma.
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