
účast na těchto podně-

tech je velice důležitá, 

neboť pan ministr zdravot-

nictví tvrdí, že neví o tom, 

že by pacienti byli s péčí a 

úhradami nespokojeni. 

Přihlášku za člena získáte 

na internetu 

www.protetickypacient.cz, 

nebo ji obdržíte na tomto 

pracovišti. 

APP z.s.                         

Výbor spolku 

Vážení, 

Asociace protetických 

pacientů vznikla v únoru 

2013. Hlavním důvodem 

vzniku asociace bylo sdru-

žit protetické pacienty 

(protézy horních a dolních 

končetin, ortézy, bederní 

pasy, korzety, ortopedická 

obuv), aby se semkli v boji 

za svá práva a rovnopráv-

nost. Jak všichni víte z 

vlastní zkušenosti, zdra-

votní pojišťovny s vědo-

mím Ministerstva zdravot-

nictví zavedly opatření, 

které nařizuje finanční 

spoluúčast pacienta na 

opravách. Bohužel stávají-

cí organizace proti tomu 

dost důrazně nezasáhli  a 

tak nám nezbývá nic jiné-

ho, než spoluúčast paci-

enta akceptovat a platit. 

Mnohým z nás již došla 

trpělivost, neboť připlácí-

me na kde co a tyto pří-

platky již nemáme z čeho 

hradit. Pokud Vám tato 

situace není lhostejná, 

podpořte vzniklou asocia-

ci svým vlastním člen-

stvím. Členství Vás nebu-

de nijak zatěžovat, ani 

finančně, neboť členský 

příspěvek je dobrovolný. 

Ale získáte možnost, vyja-

dřovat se prostřednictvím 

asociace k aktuálnímu 

stavu v protetické péči. 

Asociace pak tyto podněty 

bude prosazovat na Minis-

terstvu zdravotnictví. Vaše 

Informace pro protetické pacienty 

Informace pro sympatizanty s APP 
Sympatizantem či partnerem 

se může stát každý, komu 

není lhostejný současný i 

budoucí stav zdravotní péče. 

Musíme si uvědomit, že prote-

tickým pacientem se můžeme 

stát takříkajíc v minutě, ať už 

z vlastní viny, cizí viny, nebo 

prostě jen shodou okolností. 

Pokud se rozhodnete nás 

podpořit, neváhejte nás kon-

taktovat, nejlépe prostřednic-

tvím e-mailu :                      

protetickypacient@seznam.cz. 

Pokud se rozhodnete pro 

finanční podporu uvádíme zde  

naše bankovní spojení :     

258 174 577/0300 
Poštovní spořitelna HK 
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Asociace protetických pacientů z.s. 
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