The list of patient organizations
in APO in 2012-2013
aa Andělská křídla
aa Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, o.s.
aa Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením
aa AVMinority
aa Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)
aa Debra – nemoc motýlích křídel
aa EpiStop, o.s.
aa Klub nemocných cystickou fibrózou
aa Klub pacientů mnohočetný myelom, o.s.
aa Kolumbus, o.s.
aa Mamma Help, o.s.
aa Mygra-CZ, o.s.
aa Nahlas, o.s.
aa Národní sdružení PKU a jiných DMP
aa Pacienti s idiopatickými střevními záněty, z.s.
aa Parkinson-Help, o.s.
aa Pink Bubble, nadační fond
aa Platforma zdravotních pojištěnců, o.s.
aa Revma Liga v ČR, klub v České lípě
aa Rodinná péče
aa Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
aa Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO)
aa Sdružení stomiků v ČR (ILCO)
aa Společnost pro bezlepkovou dietu (Celiak)
aa Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků, o.s.
aa Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karlovy Vary
aa Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Plzeň
aa Unie Roska
aa Willík, sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsových syndromem, o.s.
aa Zajíček na koni
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Patient organizations

The list of patient organizations
in APO in 2014
aa Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.
aa Benešovský klub onkologicky nemocných (BENKON)
aa Borelioza CZ o.s.
aa Česká asociace pro revmatické choroby, o.s.
aa Česká Společnost AIDS pomoc, z.s.
aa Česká Společnost pro Dystonii
aa Dotyk II, o.p.s.
aa Fokus Praha, o.s.
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aa Ictus o.p.s.
aa Liga proti rakovině
aa Lymfom Help, o.s.
aa Nedoklubko
aa Onko-Amazonky, o.s.
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aa Parent project
aa Parkinson Slovácko, o.s.
aa Prostak (karcinom prostaty)
aa Rytmus srdce, sdružení pacientů
aa Sdružení mladých sklerotiků (SMS)
aa Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o.s.
aa Sdružení pacientů se střádavými onemocněními, o.s. (META)
aa Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o.s.
aa Společnost onkologických pacientů, o.s. (AMA)
aa Společnost Parkinson, o.s.
aa Spolek Beseda, o.s.
aa Spolek Lupus ČR
aa Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. (SPCCH)
aa Tyfloservis, o.p.s.
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The list of patient organizations
in APO in 2015
aa ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
aa CEREBRUM-Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
aa Česká unie neslyšících
aa Český občanský spolek proti plicním nemocem
aa DIAKTIV
aa Diacentrum
aa Klub Parkinson Ostrava
aa Red Ribbon, o.s.
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aa Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association o.s.
aa Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
aa Svaz pacientů ČR, z.s.
aa Ústecký Arcus – občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel
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aa VICTORIA, Liga proti rakovině, onko klub Litoměřice
aa Život bez střeva
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The list of patient organizations
in APO in 2016
aa Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
aa Diabetik KV, z.ú.
aa Diagnoza FH
aa Diagnóza leukemie, z.s
aa Haima CZ
aa Kolpingova rodina Smečno
aa Onko klub Slunečnice Olomouc, z.s.
aa Polovina nebe o.p.s.
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aa Popálky o. p. s.
aa Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické
akademii Zlín
aa Společně k úsměvu, z.s.
aa Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných
příslušníků a přátel dialýzy
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aa Úsměv=Zdraví, z.s.
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