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Setkání pacient-
ských organizací 

 V prostorách Minister-

stva zdravotnictví se 

8.11.2017 uskutečnilo dal-

ší setkání pacientských 

organizací. Hlavním té-

matem tohoto setkání se 

stal eRecept, o kterém 

hovořil ředitel odboru IT 

SÚKL Ing. Petr Koucký. 

Následovala dlouhá dis-

kuse k tomuto tématu, 

která ovšem nedala jedno-

značnou odpověď zda eRe-

cept bude přínosem, nebo 

další administrativou. 

Dalším bodem setkání 

byla databáze Pacient-

ských organizací, která by 

měla být zveřejněna na 

stránkách Ministerstva 

zdravotnictví a pacienti se 

tak snadněji dostanou k 

potřebným informacím  o 

jejich nemoci či postižení. 

Prona Klimatex - 
Pahýlový návlek 
Používá se jako návlek na 

pahýl končetiny po ampu-

taci, který je zcela zhojený 

po operačním zákroku. 

Zmírňuje nepříznivé vlivy, 

kterým je končetina vysta-

vena a zamezuje přímému 

kontaktu pahýlu amputo-

vané končetiny s objímkou 

protézy. 

Dodává :  
VUP Medical, a.s. 
Šujanovo nám. 3 
602 00 Brno 

Výroba zdravot.prostředků 
Sekr.: +420 543 160 343 
Fax: +420 543 211 236 
Obchodní odd: +420 543 
160 444 
e-mail: sales@vup.cz 
      www.vup.cz 

Přejeme Vám pěkný listopad. Příroda se chystá 

k zimnímu spánku a nám nezbývá než pomalu 

pomýšlet třeba na vánočního kapra. Prožívejte 

klidné dny prosté předvánočního shonu.  

Těšíme se s Vámi na shledanou opět v dalším 

bulletinu. 

Vaše APP.    
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www.protetickypacient.cz    protetickypacient@seznam.cz    www.facebook.com/asociacePP 

Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

GALAVEČER  
handiCUP 2017 
 

Ve čtvrtek 16.11.2017 

jsme se zúčastnili v pro-

storech Centra pohybové 

medicíny tradičního gala-

večera HandiCUP, při 

kterém se vyhlašují nej-

lepší handicapovaní cyk-

listé série Českého pohá-

ru. Galavečer uspořádala 

nezisková organizace 

Černí koně. Kromě krás-

ného večera se myslelo 

především na hendikepo-

vané sportovce. Malí i 

velcí ocenění sportovci 

zářili štěstím. V průběhu 

večera nezisková organi-

zace Černí koně předsta-

vila svůj nový projekt na 

výrobní dílnu handbike 

kol pro postižené děti. 

Více informací o projektu 

na www stránkách : 

www.cernikone.cz 

www.hithit.com  
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