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Aktuality z minis-
terstva zdravotnic-
tví, práce a soc. věcí 
 
Kromě již fungujících pra-

covních skupin Pacient-

ské rady ministra zdra-

votnictví vznikla nově 

Pracovní skupina pro 

eHealth a Pracovní skupi-

na pro systémové financo-

vání Pacientských organi-

zací.  APP se aktuálně 

věnuje především zvyšují-

cím se nákladům za zdra-

votnické prostředky, lepší 

dostupnosti zdravotnic-

kých prostředků a souběh 

zdravotnických prostřed-

ků v případě nutnosti. 

Vzhledem k drastickému 

zdražování, které se týká 

nejen hendikepovaných, 

jsme pana ministra Ing. 

Mariana Jurečku žádali o 

vrácení kdysi proplácené-

ho příspěvku na zvýšené 

náklady spojené s trvalým 

používáním kompenzač-

ních pomůcek. Pan minis-

tr nám přislíbil, že brzy 

bude představen „Balíček 

podpory pro zdravotně 

znevýhodněné“. Bohužel 

zatím se tak nestalo.  

 

EMERGENCY 
CARD 
 
Mezinárodní karta 

první pomo-

ci. EMERGENCY 

CARD. Digitální lé-

kařská zpráva pro 

správnou záchranu 

tvého života. Všechny 

tvoje léky, krevní sku-

pina, alergie, kontakt-

ní osoba a kontakt na 

tvého lékaře na jed-

nom místě. Vždy po 

ruce. Karta, díky kte-

ré ti lékaři v krizové 

situaci nepodají léky, 

které ti můžou způso-

bit komplikace. První 

kartička, která má 

výsostné místo ve tvé 

peněžence.  
 
www.rochovakarta.cz 
 

 

Přejeme krásné léto a prázd-

niny. Načerpejte hodně sil a 

pohody.  

Těšíme se s Vámi na shledanou v příš-

tím vydání bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

Volby 23. a 
24.9.2022  
                                    

Pojďme volit a nebojme 

se kroužkovat schopné 

kandidáty i z horších po-

zic. Za Hradec Králové 

kandiduje i členka naše-

ho spolku  paní Gabriela 

Lánová, BBA, která se 

usilovně věnuje oblasti 

zdravotnictví. Dalším 

skvělým kandidátem je 

pan Jiří Gelbič, který již 

nějaké zkušenosti z 

magistrátu má a hodně 

se věnuje sociální oblasti. 

POJĎME DO 

TOHO A ZASE 

BUDE LÍP        

www.menimehradec.cz 
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