
PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA 

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je dobré o 

oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční 

onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci. 

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům 

starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu 

je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli 

z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800. 

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory 

vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. 

Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a 

zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem. 

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci 

projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo 

potřebné terapie. 

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů 

ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu 

a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční 

onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení 

nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční 

vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém je možné 

léčit.  

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně 

dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby. 

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, 

kteří využili nabízených služeb. 

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond 

Josefa Hycla – projekt medbus. 
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