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Milí přátelé, členky a
členové našeho sdružení,
partneři, a sympatizanti!

Aktuality
Vítáme Vás po letních
prázdninách. Původně
jsme zamýšleli, že bulletin vyjde i v červenci a
srpnu. Jelikož většina
lidí užívala letních slunných dnů a nic podstatného se nedělo, rozhodli
jsme se, že vydáme až
zářijové číslo. Následně
již bude bulletin vycházet
každý měsíc.

Role ve filmu
Oslovila nás produkce v
ČR natáčeného historického filmu Die Himmelsleiter (Žebřík do nebe), že hledá pro jeden
záběr štíhlého muže se
stehenní amputací levé
dolní končetiny. Jedná se
o jeden záběr z historickou protézou. Natáčelo
by se začátkem října na
statku u Mělníka. Honorář je 5.000,- Kč.

Pokud by jste tedy někdo
měl zájem, kontaktujte
nás na náš email :
protetickypacient@seznam.cz a my Vám
přepošleme kontakt na
asistentku režie, se kterou si případně domluvíte
podrobnosti.

Jednání s VZP
Po nekonečných jednáních se nám podařilo domluvit schůzku s ředitelem OLZP panem Ing.
Martinem Jelínkem,
Ph.D. z VZP na středu
10.9. Bohužel přes veškerou snahu se nám nepovedlo dostat písemné odpovědi na naše otázky,
které jsme Ing. Jelínkovi
opakovaně adresovali dne
4.4.2014. Takže až po
osobním jednání uvidíme,
zda bude tato schůzka ku
prospěchu věci. O výsledku Vás budeme informovat v příštím vydání bulletinu, nebo na webových
stránkách asociace.

Prona Klimatex Ochranný pahýlový
návlek
Materiálové složení výše uvedených návleků tvoří vlna a
polypropylenové hedvábí.
Vyrábí se ve dvou hmotnostních kategoriích Light a Termo. Typ Light je prodyšný a
vhodný pro teplé klimatické
období. Typ Termo je silnější,
má vyšší podíl vlny, je hřejivější a vhodný k nošení v
chladném období.



polypropylenové hedvábí
na vnitřní straně výrobku odvádí vlhkost, má
příjemný hřejivý omak i
v mokrém stavu



vlněná příze má velmi
dobré tepelně izolační
vlastnosti a schopnost
absorbovat vlhkost




je prodyšný



snadno se udržuje praním

má příjemný a hřejivý
omak



dodáván v balení po jednom kuse
plně hrazen VZP (8 ks/rok)
VUP Medical, a. s.
Šujanovo nám. 3
602 00 Brno

www.vup.cz

Přejeme Vám krásné dny, školákům mnoho zdaru při studiu, houbařům plné lesy hub, sluníčko
a pohodu. Těšíme se s Vámi na shledanou v
příštím bulletinu.
Uvítáme Vaše příspěvky a postřehy s tématikou
nejen protetických a ortopedických pacientů.
Vaše APP.
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