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může zřizovat pracovní 

skupiny složené ze zá-

stupců pacientských orga-

nizací a externích odbor-

níků. V současné době 

existují tyto pracovní sku-

piny Pacientské rady: 

·   Pracovní skupina pro 
zdravotnické prostředky 

·         Pracovní skupina 
pro inovativní léčbu 

·         Pracovní skupina pro 
zdravotně sociální pomezí 

·         Pracovní skupina pro 
duševní onemocnění 

·         Pracovní skupina pro 
celiakii 

·         Pracovní skupina pro 
eHealth 

Nová Pacientská rada 
(2021–2025) má 24 členů, 
zástupců pacientských or-
ganizací.  
 

Cena pro dobrovolníky 
Křesadlo za rok 2021 

Nominovat své kandi-

dáty na cenu Křesadlo 

za rok 2021 v býv. Vý-

chodočeském kraji mů-

žete prostřednictvím 

níže zveřejněného for-

muláře do 22.2.2022. 
KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: 

• občan, který vykonává 

dobrovolnou činnost v re-

gionu Východočeského 

kraje, tedy dobrovolník, 

který pomáhá neziskové 

organizaci, nebo nezávisle 

na organizaci pomáhá ko-

munitě či obci. 
KDO NAVRHUJE KANDI-

DÁTY CENY: Navrhovate-

lem může být právnická 

osoba, obvykle nezisková 

organizace, nebo občan. 

Nominační formulář:   

www.alhelp.cz 

Přejeme příjemné a klidné prožití vánočních 

svátků a šťastný nový rok 2022. 

Hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se Vám vyplní 

i ty nejtajnější přání.  

Těšíme se s Vámi na shledanou v příštím roce. 

Vaše APP.    

Asociace protetických pacientů z.s., Šmeralova 369/22, 500 02 Hradec Králové IČ:01417592                                                                          

Bankovní spojení: 258174577/0300  Poštovní spořitelna Hradec Králové                                          

www.protetickypacient.cz    protetickypacient@seznam.cz    www.facebook.com/asociacePP 

Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

Pacientská rada 
2021 - 2025 
 
Rádi bychom Vás infor-

movali o obhájení člen-

ství v  nové Pacientské 

radě (2021-2025), kterou 

ministr zdravotnictví, 

jmenoval dne 10. 12. 

2021. 

Pacientská rada 

je poradním orgá-

nem ministra zdravot-

nictví. Jejím cílem je 

zprostředkovávat hlas 

pacientů na minister-

stvu. To probíhá 

např. připomínkováním 

různých zákonů, vyhlá-

šek, strategií a dalších 

důležitých dokumentů, 

které se týkají pacien-

tů, navrhováním změn či 

účastí zástupců Pacient-

ské rady v různých pra-

covních skupinách na 

Ministerstvu zdravotnic-

tví. 

Pacientská rada zase-

dá min. čtyřikrát ročně. 

Ke své činnosti  
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