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Skupinové a individuální kurzy 

  

  

cena 1 lekce:  300,-* 

(Dokončení ze str. 5)
„Kraj vyjde městu vstříc a umožní 

tělocvičnu využívat i pro činnost míst-
ních sportovních klubů a veřejnos-
ti,“ uvádí Martin Kukla, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
ekonomiky a majetku.

V polovině roku 2020 by měla být 
hotová projektová dokumentace a 
následně kraj začne soutěžit dodava-
tele stavby. Nová tělocvična má stát 
na krajském pozemku, v areálu prů-
myslovky.  -lko-

Tělocvična pro...

Od 1. srpna jsou zrušeny někte-
ré úhrady brýlových obrub a čoček 
z veřejného zdravotního pojištění. 
Změny se týkají hlavně pojištěnců 
nad 15 let. Úhrady očních zdravot-
ních pomůcek pro mladší děti se řídí 
podmínkami v příloze zákona.

Častá otázka zejména rodičů zní: 

Brýle pro děti. Jak jsou nově hrazeny
Jak jsou nově hrazeny brýle a 

proč došlo ke změnám? 
Odpovídá Vlastimil Sršeň, 

mluvčí největší české zdravotní 
pojišťovny.

Vysvětluje, že ke změnám v úhra-
dách zdravotnických prostředků 
určených ke korekci zraku, jako 
jsou brýlové čočky, brýlové obru-

by či kontaktní čočky, dochází v 
důsledku změny zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, resp. jeho pří-
lohy č. 3 – Kategorizace zdravotnic-
kých prostředků předepisovaných 
na poukaz. 

Změny se týkají i dalších zdra-
votnických prostředků a v rám-
ci jednotlivých kategorií nabíhají 

postupně. Dosud hrazené zdravot-
nické prostředky, u nichž dodavate-
lé neprojevili zájem o jejich zařazení 
do seznamu hrazených zdravotnic-
kých prostředků (takzvaným pře-
ohlášením), nebo nejsou již dle 
novely zákona hrazeny z veřejné-
ho zdravotního pojištění, byly k 1. 
8. 2019 vyřazeny ze Seznamu cen 
a úhrad zdravotnických prostředků 
hrazených na poukaz. 

„Nebudou tedy z veřejného zdravot-
ního pojištění hrazeny a jejich úhrada 
je plně na pacientech,“ říká Sršeň. 

U pojištěnců nad 15 let je tak nově 
zrušena úhrada brýlových obrub a 
úhrada běžných brýlových čoček 
pro korekci oční vady menší než 10 
dioptrií (sférických a tórických čo-
ček a plastových sférických čoček). 

 (Pokračování na str. 7)


