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Pracovní skupina 
PR ke zdravotnic-
kým prostředkům         

Pracovní skupina pro 
zdravotnické prostředky 
Pacientské rady bude 
pracovat dále! Průběžně, 
každý rok soustředí pod-
něty a předloží je vždy 
na podzim komisi zříze-
né na MZ ČR, která je 
posoudí, resp. se postará 
o zapracování novinek 
do přílohy zákona. Na-
dále pak bude usilovat o 
to, aby po přijetí legisla-
tivní definice pacientské 
organizace do zákona o 
zdravotních službách 
byli pacienti účastni spo-
lu se zástupci odborných 
společností všech rele-
vantních procesů, které 
se jich týkají, včetně ří-
zení v oblasti úhradové 
regulace zdravotnických 
prostředků, které by dle 
nové úpravy měly probí-
hat před Státním ústa-
vem pro kontrolu léčiv. 

 

Poděkování Elektrárně 
Opatovice, spolku 
Alhelp , Marina kempu 
Stéblová a firmě Strán-
ský a Petržík 
 
Rádi bychom v tomto bull-

etinu poděkovali společ-

nosti Elektrárny Opatovi-

ce, a.s., spolku ALHELP 

z.s., kempu Marina Stéblo-

vá a firmě Stránský a 

Petržík za financování, 

poskytnutí bezplatného 

prostoru  a výrobu plošiny 

pro vybudování místa pro 

hendikepované rybáře. 

Místo bylo vybudováno 

formou železné lávky s 

vhodným přístupem a par-

kováním. Lávka byla vy-

projektována jako univer-

zální a lze ji použít téměř 

u všech vodních ploch v 

ČR. 

Přejeme Vám krásné babí léto a 

nadcházející podzim. Věříme, že i 

houbařská sezóna ještě přijde.   

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!       

6. zasedání Pacient-
ské rady MZČR 
 
Dne 12. 9. 2018 se sešla 

Pacientská rada ministra 

zdravotnictví ke svému 

šestému zasedání. Jed-

ním z hlavních bodů za-

sedání bylo projednání 

konečné podoby Jednací-

ho řádu pracovních sku-

pin Pacientské rady. Dá-

le proběhlo informování o 

činnosti Pacientské rady 

v uplynulém čtvrtletí, 

tedy jednak o zapojení do 

připomínkových řízení 

ministerstva, jednak o 

činnosti pracovních sku-

pin Pacientské rady a 

pracovních skupin minis-

terstva, kde je Rada za-

stoupena svými zástupci. 
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