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

Informace ze zasedání na MZČR
Rádi bychom Vás informovali o stavu našich připomínek ke zdravotnickým
prostředkům v roce 2019.
Podařilo se nám prosadit
změnu indikačního omezení
pro bionické protézy, kde se
tyto protézy stanou dostupné i pro jednostranné amputace. Dále se nám podařilo
vrátit do úhrad Individuální
úpravy standardní obuvi.
Nepodařilo se nám nalézt
shodu u zvýšení úhrad
Oprav protéz. Nicméně jsme
i tuto připomínku uplatnili
a nyní čekáme, jak dopadne
meziresortní připomínkování na MZČR. Tzv. Bílý program se dostane do úhrad
jako nekategorizovaný od
jara 2020 ve výši 50%. A
dále bude snaha tento program dostat do úhrad Ministerstva práce a sociálních
věcí , jako příspěvek na
zvláštní pomůcku, se snahou prosadit úhradu ve výši
100%, neboť tyto pomůcky
používají nejhůře postižení
pacienti.

Certifikát HTA I.

S potěšením Vás musíme
informovat, že již druhý
náš člen získal Certifikát
za absolvování intenzivního vzdělávacího programu
v oblasti HTA I. (Zapojení
pacientů do rozhodovacích
procesů o úhradě zdravotní péče). Slavnostní předání certifikátů proběhlo
ve Velkopřerovském paláci v Praze za účasti zástupců MZČR. Této slavnostní chvíle se zúčastnili
i zástupci APP.

Kongres Efektivní
nemocnice 2019
I letos jsme
se zásluhou paní ředitelky
HCI mohli zúčastnit odborné konference Efektivní nemocnice 2019. Své
příspěvky přednesli vrcholní představitelé zdravotnictví, vlády, krajů a
zdravotních pojišťoven.
Pro nás je důležité, že na
konferenci zazněli hlasy
podporující nás Pacientské organizace.

Cena pro dobrovolníky
Křesadlo za rok 2019
Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo
za rok 2019 v býv. Východočeském kraji můžete prostřednictvím
níže zveřejněného formuláře do 15.3.2020.
KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT:

• občan, který vykonává
dobrovolnou činnost v Královéhradeckém kraji, tedy
dobrovolník, který pomáhá
neziskové organizaci, nebo
nezávisle na organizaci
pomáhá komunitě či obci.
KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovate-

lem může být právnická
osoba, obvykle nezisková
organizace, nebo občan.
Nominační formulář:
http://www.alhelp.cz/?
page_id=436

Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2020.
Nezapomeňte NOMINOVAT své dobrovolníky!!

Těšíme se s Vámi na shledanou v příštím roce.
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