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nynějších pěti tisíc korun 

rovněž na tisícovku. Mi-

nisterstvo zdravotnictví 

ovšem opět pravděpodob-

ně pozapomnělo  na lidi 

zdravotně hendikepované, 

tedy i na nás protetické 

pacienty. Vždyť my jsme 

také takzvanou ohrože-

nou skupinou, navíc opro-

ti seniorům má spousta z 

nás rodiny a náklady na 

život máme výrazně vyšší.  

Není teď ten správný čas 

se ozvat? Chystáme dopis 

ministrovi zdravotnictví 

Svatopluku Němečkovi s 

tímto tématem, ale potře-

bovali bychom k tomu 

nějaké vyjádření právě 

Vás protetických pacien-

tů. Za Vaše názory pře-

dem děkujeme. 

 

Dobíjecí stanice ve 
sloupu osvětlení    
NS-G 
 
V areálech zdravotnických 

zařízení a firem lze snadno 

nainstalovat dobíjecí sta-

nici pro invalidní vozíky, 

elektrokola a menší elek-

trická vozítka. Aktivace 

dobíjení a zpoplatnění po-

mocí mobilního telefonu. 

Pro zájemce o tuto službu 

pacientům rádi poskytne-

me informace a zajistíme 

montáž. 

Přejeme Vám krásné podzimní dny a šťast-

nou ruku při volbách do krajských zastupi-

telstev.   

 

Těšíme se s Vámi na shledanou opět v dal-

ším bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

Aktuality 
 
Limity na léky 
 

 Výrazně méně peněz za 

léky by mohli platit seni-

oři a děti od poloviny 

příštího roku. Minister-

stvo zdravotnictví chce 

dramaticky snížit 

ochranné limity, které 

stanoví maximální část-

ku, kterou ohrožené sku-

piny za rok za léky zapla-

tí. Lidé starší 70 let by 

neměli za rok vydat za 

léky více než 500 korun. 

V současnosti platí senio-

ři starší 65 let za léky 

2500 korun ze svého a 

teprve když během roku 

zaplatí více, pojišťovny 

jim přeplatek vrátí. Mi-

nisterstvo zdravotnictví 

chce novelou zákona sní-

žit ochranný limit na ti-

síc korun a u lidí starších 

70 let dokonce jen na 

500. U dětí a mladistvých 

do 18 let by se potom měl 

roční limit snížit z  
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