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Vážení,
jmenuji se Jaromír Lán a jsem dlouholetým protetickým pacientem pro vysokou amputaci levé dolní
končetiny. V poslední době zjišťuji, že naše skupina pacientů se stala postiženými, na kterých pojišťovny
nejspíše se souhlasem ministerstva provádí pro nás zásadní nepříznivé změny.
Jak jsem zjistil, od 1.1.2013 VZP pojišťovna, a tím i ostatní pojišťovny, uplatňují spoluúčast pacienta na
opravách protéz ve výši 10% a to u kódu 296 a 297. Obdobná věc, jak jsem zjistil, nastala i v loňském roce i
u skupiny ortéz, kde uplatnila pojišťovna spoluúčast ve výši 25% u položky 298. Lépe řečeno, spoluúčast
pacienta ve svých vnitřních předpisech zadala tak, že opravy protéz hradí do výše 90% a opravy ortéz do
výše 75%. Také jste již někteří zaznamenali, že u protéz pacient již nemá nárok na dvě funkční protézy, což
zejména pro ty, kteří jsou pracovně aktivní, může zásadně ovlivnit vlastní život, protože řada z nás jednu
protézu používá jako pracovní a druhou pro běžný život.
Za celou dobu, co existuje péče o individuální pacienty, a to za všech režimů, tzn. od vzniku České
republiky 1918 a vzniku oboru pečující o invalidy a válečné poškozence, byla vždy veškerá péče (výroba,
opravy a úpravy pomůcek) plně hrazena. Jak je patrno, oproti všem prohlášením pana ministra, že se péče
nemění a úhrady zůstávají ve stejné výši, je jasně vidět, že opak je pravdou. Již zavedení 10% účasti na
opravách protéz a dříve 25% účasti na opravách ortéz může být pro řadu z nás nedostupnou. Zejména pak
pro tu skupinu nás postižených, kteří k vlastní ztrátě končetiny nebo ochrnutí mají i další závažné zdravotní
problémy, kde již měsíčně musí hradit spoustu peněz za jiné pomůcky a léky.
Navíc od příštího roku, jak jsem se dozvěděl, má být spoluúčast nás pacientů na všechny protetické
prostředky, a to jak nové, úpravy i opravy ve výši 5%. Znamená to zásadní změnu v péči o nás protetické
pacienty a navíc neexistuje u našich pomůcek žádná alternativa péče, která by byla plně hrazena.
Proto vás vyzývám, vážení přátelé, abychom se společně snažili na tyto problémy upozorňovat, popř.
některá rozhodnutí ovlivnit či změnit ve prospěch náší skupiny postižených. Založili jsme proto asociaci
protetických pacientů, kde bychom byli rádi, aby se sdružovali pacienti s podobnými postiženími, a to
zejména proto, že dnes existující organizace Svaz tělesně postižených, jak můžeme vidět i v médiích a jak
jsem zaznamenal, se naší skupinou vůbec nezabývá. Preferuje a prosazuje jen péči o pacienty, kteří jsou
plně závislí na invalidním vozíku. Mimo obhajování našich společných zájmů bych chtěl, aby asociace
získávala i odborné informace a členové si vzájemně předávali zkušenosti. V případě zájmu bychom též
uskutečňovali akce společenského, vzdělávacího, případně sportovního charakteru.
Protože jsme všichni postižení, nepředpokládám, že naše základní činnost bude postavena na osobních
setkáních, ale přál bych si, abychom si většinu informací a činností předávali elektronicky (e-mail), ve
výjimečném případě písemně. Toto řešení navrhujeme proto, že všichni víme, jak náročný a složitý máme
život a neradi bychom ho ještě více komplikovali. Členství v naší organizaci je dobrovolné, ale věřím, že náš
společný cíl nás semkne v prosazování společných zájmů tak, aby se naše podmínky pro život nadále
nezhoršovaly.
Za člena asociace se můžete přihlásit na stránkách www.protetickypacient.cz Zde si můžete přečíst
stanovy asociace a vyplnit základní osobní údaje nezbytné pro členství. Po schválení členství Vám bude
přiděleno registrační číslo a vstupní heslo.
Věřím, že všichni podpoříte naši organizaci svým vlastním vstupem. Rádi přivítáme i zdravotně
nepostižené, kteří se chtějí aktivně zapojit a podporovat asociaci.
Ing. Jaromír Lán
Šmeralova 369
500 02 Hradec Králové

