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Máte osobní nebla-
hou zkušenost s           
pojišťovnou? 

!  NAPIŠTE ! 

Jako APP prosíme naše 

členy a pacienty, pokud 

mají osobní zkušenost s 

nevyhovujícím postupem 

zdravotních pojišťoven 

vůči pacientům, aby nám 

tento případ krátce po-

psali a zaslali na náš e-

mail :  

protetickypacient@seznam.cz  

Děkujeme, jen konkrétní 

případy jsou pro pojišťov-

ny pádným argumen-

tem !! 

Metrostav Handy 
Cyklo Maraton 2017 
 
Srdečně Vás zveme na 

start závodu 1. srpna, 

11:00, Břevnovský klášter 

v Praze i na vyhlášení vý-

sledků s koncertem Děda 

Mládek Illegal Band a Ed-

die Stoilow 5. srpna, 16:00

-22:00, Park Kampa, Pra-

ha, vstup zdarma. 

 

Ottobock tým jede závod 

pro mladou dámu Renču, 

která po útoku meningo-

koka přišla o obě dolní 

končetiny v bérci. 

 

Pojďme jim společně za-

fandit, staňte se  fanoušky  

Ottobock týmu. Zabere 

Vám to pouze 2 minuty, 

kterými podpoříte tuto 

krásnou myšlenku. Info na 

www.cestazasnem.cz/cs/

teams/ottobock-tym-21 

Přejeme Vám krásné letní prázdniny, hodně 

pohody a nějaké to grilování. Pokud se přes léto 

nebude dít něco dalšího zásadního, další bulletin 

vyjde až v září.  

 Těšíme se s Vámi na shledanou opět při našem 

dalším bulletinu. 

Vaše APP.    

Asociace protetických pacientů o.s.,Šmeralova 369/22, 500 02 Hradec Králové IČ:01417592                                                                                                                          

Bankovní spojení: 258174577/0300  Poštovní spořitelna Hradec Králové                                          

protetickypacient@seznam.cz 

Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

NEZÁKONNÝ PO-

STUP ZDRAVOTNÍCH 

POJIŠŤOVEN PROTI 

OSOBÁM SE ZDRA-

VOTNÍM POSTIŽE-

NÍM 
  
Zdravotní pojišťovny za-

vedly neúnosný nárůst 

byrokracie v procesu pře-

depisování a schvalování 

úhrady zdravotnických 

prostředků. Nyní je dale-

ko složitější a kompliko-

vanější než byl a tím je 

velmi nepříznivým jak 

vůči předepisujícím léka-

řům, tak i žádajícím oso-

bám se zdravotním posti-

žením. Tento postup po-

jišťoven prodloužil čas 

mezi předepsáním zdra-

votnického prostředku a 

jeho fyzickým předáním 

pacientovi. Bližší infor-

mace k této problematice 

naleznete na našich in-

ternetových stránkách v 

sekci NOVINKY. Reálně 

opět hrozí, že budou za-

vedeny doplatky za opra-

vy i nové prot. pomůcky! 
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