Dobrý den,

úvodem mi dovolte se omluvit, že tyto informace o zdravotním pojištění přicházejí později než jsme původně slibovali, ale diskuse na zajištění všeho potřebného se trochu protáhla a neměli jsme potvrzené podstatné informace z Keni.
Takže zde jsou podrobné informace k tomu, co vše bude pokrývat a zajišťovat program zdravotního pojištění pro děti z projektu "Adopce afrických dětí" za částku 1 500,- Kč ročně.

Vzhledem ke zpoždění těchto informací tímto také prodlužujeme možnost zaplacení tohoto pojištění pro všechny zájemce, kteří mohou a chtějí svému "adoptivnímu dítěti" věnovat tento "speciální dárek" v podobě usnadnění přístupu k lékařskému ošetření.

V případě, že byste se chtěli  zúčastnit  tohoto programu a ještě jste nezaplatili, můžete poslat 1500 Kč na číslo účtu:  19-1460510217/0100 ( 60 EUR na číslo účtu:  400 1055 909/ 7500 ) až do 31.3. 2009 pod variabilním symbolem 6+číslo "adoptovaného dítěte" v naší databázi (tedy například: 651701, 64041...)
Pro všechny děti, na které obdržíme tuto částku do 31.3.2009, začne zdravotní pojištění fungovat 1.5.2009.

V příloze je dokument s podrobnostmi a zde jen krátké shrnutí.

zdravotní pojištění bude zajišťovat pro "pojištěné dítě":
1) kompletní preventivní prohlídku i s krevními testy na HIV
2) sledování HIV pozitivního dítěte spoluprací s partnerskou organizací - zajištění léků a všech potřebných informací jak se chovat
3) kontrola očkování a zajištění naočkování 4 hlavními vakcinami + doporučení lékaře k dalším placeným očkováním
4) informace k prevenci obvyklých onemocnění
5) hrazení nákladů na ošetření  a léky v případě hospitalizace - tedy na zajištění lékařské péče u závažnějších stavů, které vyžadují pobyt v nemocnici - a to i v případě úrazů a nehod - do maximální částky 100 000 Ksh za rok

Preventivní prohlídka proběhne v průběhu srpna formou "zdravotního tábora", který bude minimálně ve třech hlavních místech kde máme "adoptované" děti - Nairobi, Mombasa a Rusinga (pro všechny děti ze vzdálenějších vesnic bude zajištěna doprava na místo nejbližšího "zdravotnického tábora".
Sponzor pojištění („adoptivní rodič“) dostane lékařskou zprávu z preventivního zdravotnického tábora (koncem září) a zprávu z nemocnice při každé hospitalizaci  a to vždy za dané školní období – tedy společně se zprávami v rámci projektu „Adopce afrických děti“.


Moc děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za Humanistické centrum Narovinu
Dana Feminová a Hana Kořínková

