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Pracovní skupina 
Pacientské rady ke 
Zdravotnickým 
prostředkům        
Pracovní skupina se sešla 

dvakrát plus jedno tříden-

ní zasedání. Prosazování 

zájmů protetických paci-

entů je v současné době 

velice obtížné. Jako APP 

jsme neustále upozorňo-

váni, že (doslovná citace): 

Zpracovatelé nás zároveň 

informovali, že připomín-

ky pacientských organiza-

cí představující zájem pa-

cientů byly zohledněny 

s vysokou důležitostí a 

prioritou, aby v rámci této 

fáze – tedy vnitřního při-

pomínkového řízení – byl 

materiál maximálně 

v souladu s potřebami 

pacientů.  

Dle našeho názoru má 

materiál stále hodně ne-

dostatků a nesrovnalostí. 

K dopracování připomí-

nek APP je svolána celo-

denní schůzka na den 

21.3.2018, tak uvidíme, 

kam se posuneme. Vaše 

připomínky k tématu uví-

táme na našem e-mailu. 

Prona Komfort - Pahý-
lový návlek s atibakteri-
álním účinkem 
Novinka z řady pahýlo-

vých návleků nabízející 

svým uživatelům vyšší 

pohodlí a komfort. Je vyro-

bena z antibakteriální po-

lypropylenové příze, poly-

esterového a elastomero-

vého vlákna. Elastomero-

vé vlákno umožňuje vel-

kou roztažnost, přičemž je 

zachována nízká svěrná 

síla v celé délce návleku i 

pružného lemu.              

Dodává :  

VUP Medical, a.s. 
Šujanovo nám. 3 
602 00 Brno                         
Výroba zdravot.prostředků 
Sekr.: +420 543 160 343 
Fax: +420 543 211 236 
Obch.odd: +420 543 160 444 

Přejeme Vám krásné přicházející ja-

ro. Příroda se probouzí ze zimního 

spánku a je potřeba se poohlédnout 

po neodkladných venkovních pracích. 

Těšíme se s Vámi na shledanou opět 

v dalším bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

ZDRAVOTNICKÉ 
PROSTŘEDKY 
Jednání se dne 7.3.2018 

účastnily jako zástupky-

ně Pacientské rady paní 

Marie Ředinová a paní 

Zdeňka Faltýnková. 

V rámci dopoledního pro-

gramu proběhlo jednání 

k vypořádání připomínek 

k návrhu paragrafové-

ho znění nových pravi-

del úhrady. Návrh po 

zapracování připomínek 

ve stavu odpovídajícím 

vypořádání bude 

v rozmezí 1 – 2 týdnů 

zaslán do mezirezortního 

připomínkového řízení. 

K některým sporným bo-

dům však ještě proběh-

nou dílčí jednání, např. 

ve věci cirkulace. O tomto 

jednání vás budeme in-

formovat. Pro nás je dů-

ležité, že většina návrhů 

APP se dostala do finální 

podoby Kategorizačního 

stromu (viz. www APP). 

Dílčí jednání budou ještě 

pokračovat. 
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