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Fyzioterapie      
zdarma 

 Studentka FTVS Univer-

zity Karlovy v rámci své 

diplomové práce nabízí 

pro pacienty po amputaci 

dolní končetiny s chodící 

protézou TERAPII s FY-

ZIOTERAPEUTEM na 

MODERNÍM PŘÍSTROJI 

– posturografu 

(NeuroCom SMART Equ-

iTest system). Jedná se o 

přístroj, který dokáže po-

drobně vyšetřit vaši po-

sturální stabilitu 

(rovnováhu) a následně 

na základě vyšetření na-

bízí různé druhy tréninků 

stability zábavnou formou 

s využitím virtuálních her 

na obrazovce přístroje a 

se zachováním maximální 

bezpečnosti pomocí závěs-

ných popruhů. Kontakt 

na slečnu Bc. Kamilu Čer-

mákovou je uveden na 

našich stránkách v sekci 

aktuality. E-mail :       

cermakova.kamila@seznam.cz , 

telefon : 737 789 885 . Pří-

padné dotazy Vám ráda a 

ochotně zodpoví. 

Podněty pro Paci-
entskou radu. 

 
V souvislosti se jmenová-

ním Pacientské rady by-

chom Vás rádi požádali  o 

zaslání aktuálních problé-

mů, které Vás trápí v sou-

vislosti s lékařskou, nebo 

protetickou péčí. Podnětů 

bude nepochybně mnoho, 

ale rozmanitost zdravot-

ních problémů je tak ob-

rovská, že pouze na ty 

včas podané podněty bude 

možné reagovat.  

 

Gratulace 
Gratulujeme naší kama-

rádce Andree Brzobohaté 

k úspěchu ve volbách 2017 

a k získání mandátu po-

slankyně Poslanecké sně-

movny Parlamentu České 

republiky.  

Přejeme Vám krásný podzim. Je ten pravý 

čas uklidit venkovní gril a přesunout se do 

vyhřátých místností s nějakým dobrým mo-

kem.  

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!       

Pacientská rada 
ministra zdravot-
nictví.  
 

Ministr zdravotnictví 

JUDr. Ing. Miloslav Lud-

vík, MBA jmenoval dne 

6.10.2017 Pacientskou 

radu, která má aktuálně 

24 členů. Jsme tedy zase 

o kousek dál v prosazová-

ní zájmů protetických 

pacientů. Pacientská ra-

da se poprvé sešla 

18.10.2017 a tohoto zase-

dání jsme se také zúčast-

nili. Již na prvním zase-

dání Pacientská rada 

využila svého práva za-

pojit se do vnitřního při-

pomínkového řízení a 

přijala usnesení, jehož 

obsahem jsou připomínky 

k novele vyhlášky, kterou 

se provádí některá usta-

novení zákona o všeobec-

ném zdravotním pojiště-

ní. Plán činnosti rada 

schválí a předsednictvo 

zvolí na svém příštím 

zasedání. 
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