NA pŘípnnvĚ zÁrcoNA sE popRvÉpooít-ELl pAcIENTI
Novela zákona o veřejném zdravotním
pojištění je historicky prvním zákonem,
na jehož tvorbě se od prvopočátku kromě předkladatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR, podílela i odborná
Iékařská veřejnost a samotní pacienti.
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Je třeba zmínit, že na obhajobe
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úhrad

a přípravě zákona se podí|eli rovněž pověření zástupci ČeskédiabetoIogické společnosti ČLS l. r, Purkyně a zástupci pa-

Už k samotné přípravě zákona, kdy se ur-

cientských organizací DlAKTlV CZECH

čovalo, jak se budou zdravotnické prostřed-

REPUBL|C a Sdružení rodičůa přátel diabe-

ky dostávat k uživatelům, jaké bude jejich
množství a jaká výše úhrady, byli minister-

tických dětí. Za lékaře patří největšízásluha
MUDr. Janu Šoupalovi, Ph.D., který dlouho-

stvem zdravotnictví přizváni zástupci pacien-

době a s nemalými, i když dílčímiúspě-

tů, Jejich jménem jednaly dvě zástupkyně Pa-

chy usiloval o úhradu nových technologií
k monitoringu 9lykemií. Jednání o úhra-

cientské rady ministra zdravotnictví. Rada je
složená ze zástupců pacientských organizací.
Zájmy diabetiků v ní hájí Mgr. Vlastimil Milata
ze spolku D|AKT|V který v pacientské radě zastává funkci předsedy.

Tito zástupci pacientů měli

možnost

(ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi) spoluvytvářet nový kategorizační
strom, který rozděluje zdravotnické pomůcky

dách zdravotnických prostředků pro osoby
s diabetem (skupina 5 nového kategorizačního stromu) se účastnilii doc. MUDr. MartinPrázný, CSc., Ph.D., a prof. MUDr. Zdeněk
Šumník,Ph.D. Na jednání se aktivně podílel i JUDr. Václav Letocha ze Sdružení rodičůa přátel diabetických dětí v ČR a další

do jednotlivých kategorií, Byli přímými účast-

konzultanti z pacientských organizací, kteří
pracují ve prospěch diabetiků.

níky jednání zástupců ministerstva zdravotnictví s výrobci zdravotnických prostředků

S

a plátci
s

zdravotní péče.Snažili se ve spolupráci

odbornou lékařskou společností obhájit po-

třebu úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního poj ištěn í.

VÝSLEDKEM
MOHOU BÝT SPOKOJENl

Všem společně se podařilo dosáhnout toho,

že nový zákon přináší diabetikům významné pozitivní změny. Jako první byli o schvá-
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bet,ku , ---:::, ::- ': ,:::::_ -.':
Behem neko lka c<a-: .,, :: : j:: ::": .:
od pirmeho uCáSt^ Kč :a.i. j -: :.:=-

booku. By|oto siceješte pieo 3::. :=- :-:
zidenta, aIe piedpok|áoaIo se z: " i3]-_. obstrukcím už nedojde.Vtéchto dnecn ie r
zákon zveřejněný ve Sbírce zákonú,

Co JE PAC|ENTSKÁ RADA?
Pacientská rada je stá|ý poradní orgán
ministra zdravotnictví s|ožený ze zástupců pacientských organizací. Jeho úkolem
je zprostředkovávát h|as pacientů na mi-

nisterstvu. Funguje od podzimu 2017.
Zákon o veřejném zdravotním pojištěníbyl historicky první, na kterém se rada
mohla podí|et. Pacienti se tak poprvé dostali k samotné přípravě a Worbě nol,e
vznikající legislativy. Pacientská rada dostává k připomínkování jak legislativ.
vznikající na mjnisterstvu zdravotn ::.

tak prostřednicwím oddělení podc.:-.
práv pacientú i legis|ativu připravo\,.
na ostatních ministerstvech.
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