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PLATBA I ZA "VÄŒELIÄŒKU"?
PondÄ›lÃ-, 21 leden 2008

Dobrý den, dnes ráno mi zvedla náladu náv&scaron;tÄ›va u mojí gynekoloÅ¾ky. Letos poprvé jsem byla na pravidelné
aplikaci antikoncepÄ•ní injekce pÅ™ípravku Depo-provera. Jsem s touto antikoncepcí spokojena, hlavnÄ› se mi líbí, Å¾e
nemenstruuji, nemusim brát pravidelnÄ› pilulky a nijak mÄ› neomezuje v cestování. Dosud jsem za aplikaci i lék platila
200 korun. Vím, Å¾e u jiných gynekologÅ¯ je k mání i za 160 korun.

Dnes ale po mÄ› sestra chtÄ›la i 30 korun, prý za recept; já ho sice zaplatila, ale na pÅ™í&scaron;tÄ› jsem si ho nechala n
na recept, který si sama vyzvednu v lékárnÄ›. Nemyslím, Å¾e to bylo správné - jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e na platbu 30 koru
nemají nárok. Injekci mi aplikovala sestra, lékaÅ™ku jsem vÅ¯bec nevidÄ›la.
Ani na poplatek za recept nemají nárok, jelikoÅ¾
antikoncepce se hradí v plném rozsahu a proto se 30 korun neplatí. Myslím, Å¾e tuto skuteÄ•nost spousta pacientÅ¯ vÅ¯bec
neví, Å¾e nemusí platit 30 korun za recept, pokud si lék zaplatí v plném rozsahu. Vyplatí se to v pÅ™ípadÄ›, Å¾e je uÄ•ast
poji&scaron;tovny men&scaron;í neÅ¾ tÄ›ch 30 korun.
Hodlám o tom informovat i VZP, u které jsem poji&scaron;tÄ›na. UÅ¾
na podzim loÅˆského roku jsem u této gynekoloÅ¾ky platila 40 korun pÅ™i pravidelné roÄ•ní prohlídce a ani nevím za co. Nechc
být za lakomce nebo kverulanta, ale mÄ› taky nikdo nic zadarmo nedá. Já, manÅ¾el i na&scaron;i dva synové jsme zdraví,
takÅ¾e z nás se moc dobÅ™e mít nebudou, ale vadí mi, Å¾e poplatky musí platit tÅ™eba moje babiÄ•ka, která byla za války
totálnÄ› nasazena, celý Å¾ivot pracovala a nyní si musí za v&scaron;echno platit ze svého opravdu podprÅ¯mÄ›rného
dÅ¯chodu.
DÄ›kuji, Å¾e jsem si mohla u vás vylít srdíÄ•ko, pÅ™eji hodnÄ› zdaru a dÄ›kuji za vá&scaron; Ä•asopis, u kterého
zasmÄ›ju i zabreÄ•ím nad lidským osudem. Radka D.
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