
PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 
 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) - přispívá ženám i mužům až  500 Kč na 

ultrazvukové vyšetření  nad 18 let 

 

•  Vojenská zdravotní pojišťovna (201)  

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky. 

- ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu 

- ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické 

vyšetření prsu 

- ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, 

pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je 

vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění 

každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí). 

 

•  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) - přispívá 500 Kč pro ženy ve věku 

od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření 

mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen od 45 let, v případě, kdy není 

hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění  

 

•  Oborová zdravotní pojišťovna (207) - na základě smlouvy uzavřené 

s MAMMACENTREM Olomouc přispívá 1x za 2 roky až 1200,- Kč na mamografické 

a ultrasonografické vyšetření ženám od 40 do 45 let věku. Klientky zdravotnickému 

zařízení toto vyšetření nehradí. 

 

 

•  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) - přispívá částkou 500,-Kč 

na mamografické vyšetření u žen ve věku od 40 do 45 let (počítáno dle data narození) 

– od 45 let je vyšetření plně hrazeno jednou za dva roky. Pouze na pracovištích 

schválených Ministerstvem zdravotnictví; nebo ultrazvukové vyšetření prsu bez 

omezení věku. U mužů oboje bez omezení věku 

 

•  Revírní bratrská pokladna (213) - přispívá částkou 500,-Kč na mamografické 

vyšetření prsů pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy 

mladší 44 let 

 

 

 

Ze zákona všechny zdravotní pojišťovny proplácejí mamografické 
preventivní vyšetření všem ženám v ČR od 45 let věku jednou za dva 

roky. 

https://www.mamo.cz/centra/
https://www.mamo.cz/centra/

