Pojišťovny už nepřispívají na dioptrické brýle
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Michal KUBAL, moderátor
-------------------Jedna věc, která je aktuální, ve zdravotnictví zůstane na úkor některých lidí víc peněz už
ode dneška. Právě 1. srpnem končí příspěvky a slevy na brýle. Nárok na příspěvky v řádu
stokorun už mají jen děti do 14 let a lidé s vážnými očními vadami. Pojišťovny ode dneška
přestávají proplácet i nejobyčejnější obroučky a skla.
Gabriela BERNATOVÁ, optometristka
-------------------Tyhlety, když přišel klient, byly přímo na ten poukaz, který přinesli. Teďko to bude bohužel doplácet.
mluvčí
-------------------A na kolik zhruba vyjdou třeba takové brýle teda?
Gabriela BERNATOVÁ, optometristka
-------------------Je to různé, tyhlety obroučky vycházejí u nás třeba 200 Kč plus samozřejmě sklíčka, takže můžeme se
pohybovat už okolo 1 500 Kč, tisícekoruny.
Michal KUBAL, moderátor
-------------------Loni pojišťovny přispěly na brýle dospělým víc než 100 000 000 Kč. Ministerstvo je teď ale chce použít na
úhradu jiných zdravotnických pomůcek.
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
-------------------Nově budou mít pacienti, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, hrazeny jak mechanický vozík, tak elektrický
vozík. Jsou tam nově hrazeny infuzní pumpy, jsou tam hrazeny moderní glukometry, naslouchadla pro
dětské pacienty.
Michal KUBAL, moderátor
-------------------A ještě jednou Vít Kaňkovský ze zdravotnického výboru sněmovny. Když se na jaře objevila zpráva o
vyřazení těch základních brýlí a taky příspěvků na ty lepší, překvapilo to snad všechny zákonodárce. Vy
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osobně souhlasíte s tímto krokem a věděl jste o tom, když se schvalovala novela zákona o veřejném
zdravotním pojištění?
Vít KAŇKOVSKÝ, poslanec, místopředseda výboru pro zdravotnictví /KDU-ČSL/
-------------------Tak já mohu za sebe i za KDU-ČSL říci, že jsme tím byli překvapeni. Je potřeba říct, že ta novela se
schvalovala ve zrychleném režimu a úplně jsme o tom informováni nebyli, a musím říct, že jsem mělo k
tomu přistupovat citlivěji. Je potřeba si uvědomit, že jsou tady rodiny, které mají třeba 3 děti nad 15 let, a
pro ně už ta zátěž na ty obroučky a brýlová skla může být velká, takže myslím si, že mělo to být projednáno
podrobněji, a myslím si, že k tomu mělo být přistoupeno citlivěji.
Michal KUBAL, moderátor
-------------------Vít Kaňkovský, díky za váš čas.
Vít KAŇKOVSKÝ, poslanec, místopředseda výboru pro zdravotnictví /KDU-ČSL/
-------------------Hezký večer.
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