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Milí přátelé, členky a
členové naší asociace,
partneři a sympatizanti!

Fondy EHP a NORSKA

Kategorizační
strom –
zdravotnické prostředky

Prostřednictvím Fondů
EHP a Norska přispívají
státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a
sociálních rozdílů v
Evropském hospodářském prostoru (EHP) a
k posilování spolupráce s patnácti evropskými
státy. Příjemci finanční
podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na
sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý
aspekt, kterým se tyto
fondy liší od fondů EU.

Na lednovém zasedání
pracovní skupiny pro
zdravotnické prostředky
na Ministerstvu zdravotnictví byly projednány
připomínky a doplnění
Kategorizačního stromu.
Za APP jsme navrhli u
oprav protéz a ortéz navýšit úhradu pojišťoven
(aktuálně je úhrada
75%), u nových bionických protéz jsme navrli
zastropovat doplatek pacienta na max. 10 000,Kč. Nově jsme navrhli
zařadit položku opravy
epitéz a ortopedickou
úpravu standardní obuvi.
Následně jsme byli požádáni o doplnění našich
připomínek. Doplněnou
verzi jsme na MZČR zaslali v posledním lednovém týdnu.

Hledáme proto partnera z Lichtenštejnska.
Prosíme, pokud byste
někdo měli nějaký
vhodný kontakt o jeho
poskytnutí. Děkujeme.

Hamzova léčebna LužeKošumberk—den otevřených dveří 20.2.2019

Rádi bychom Vás pozvali
na Den otevřených dveří v
nově zrekonstruovaném
oddělení Spinální rehabilitační jednotky, který pořádá náš nový partner
Hamzova léčebna dne 20.
února 2019 od 10.30 do
13:00 hodin v objektu pavilónu G.
Výuka NJ v Hradci Králové
Nabízíme výuku německého jazyka v centru Hradce
Králové. Individuální přístup. Příprava k jazykovým zkouškám. Program
pro ZTP.
ORIFLAME
Pro naše členy a partnery
máme speciální ceny této
kosmetiky.

Přejeme Vám krásné únorové počasí, které je
letos vyznavačům zimních radovánek hodně
nakloněno. Ti ostatní musí čekat na první jarní
slunečné dny. Těšíme se s Vámi na shledanou
opět v dalším bulletinu.

Vaše APP.
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