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Zdravotnické pro-
středky         

Návrh nové úpravy úhra-

dy a kategorizace zdravot-

nických prostředků byl 

počátkem května předlo-

žen na vládu. Po velice 

zdlouhavých jednáních se 

nám podařilo prosadit 38 

připomínek ze 42 a jednu 

připomínku k paragrafo-

vému znění. I přes veške-

rou snahu se nám nepo-

dařilo u oprav protéz a 

ortéz prosadit vyšší úhra-

du pojišťoven než 75%. 

Dále je nevhodně zvoleno 

indikační omezení u bio-

nických protéz dolních 

končetin. Tato situace 

bude pravděpodobně ještě 

řešena pozměňovacím 

návrhem ve sněmovně. 

Tak budeme čekat, jak to 

dopadne. 

FOPTO 2018 
 
V pátek 25.5.2018 jsme se 

zúčastnili konference Fe-

derace ortopedických pro-

tetiků technických oborů. 

Konference většinou řešila 

problematiku nové úpravy 

úhrad zdravotnických pro-

středků a následný dopad 

pro pacienty.  Bylo možné 

vyslechnout i řadu zajíma-

vých odborných předná-

šek.   

 

Nové portály pro paci-
enty 
 
Během měsíce května byl 

spuštěn dlouho slibovaný 

portál pro pacienty pří-

stupný z internetových 

stránek Ministerstva zdra-

votnictví. 
   https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/ 

 

 

Dále byl spuštěn portál k 

léčbě a prevenci dekubitů. 

http://www.dekubity.eu/ 

 

V neposlední řadě byl 

spuštěn portál pro infor-

mace a objednávání paci-

entů k lékaři. 

https://www.ulekare.cz/ 

Přejeme Vám krásné léto a dovole-

nou. Příští bulletin vyjde pravděpo-

dobně až po prázdninách. V případě 

důležitých aktuálních informací vy-

jde i během prázdnin. 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!       

ŠKODA HANDY 
 
Ve spolupráci s firmou 

LOUDA AUTO a.s. jsme 

pro Vás ve vybraných 

ŠKODA Handy dealer-

stvích připravili ŠKODA 

Handy specialistu, u kte-

rého se informujte, jaké 

zvýhodnění vozu můžete 

získat při předložení kar-

ty ZTP a ZTP/P. 

V rámci programu Vám 

bude nabídnut předplace-

ný servis a záruka mobi-

lity, díky které budete 

vždy pohodlně a bezpečně 

mobilní. 

Při nákupu vozů ve ŠKO-

DA Handy dealerství je 

samozřejmostí také zvý-

hodněný servis, náhradní 

díly a příslušenství. 

Při návštěvě vybraných 

ŠKODA Handy center 

vyzkoušejte přestavěný 

vůz pro ruční řízení a 

objevte nový rozměr mo-

bility.      http://

www.protetickypacient.cz

/aktuality/aktualne/ 
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