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Víkendové setkání v Jeseníkách.
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Milí přátelé,
zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých
informací. Především upozorňuji na změny mnoha zákonů, které se od 1. ledna 2012
dotknou každého z nás. Účastníci semináře v Mikulově budou informováni osobně
na místě, Vám ostatním přineseme definitivní přehled změn v posledním letošním čísle
našeho časopisu.
U semináře bych se ještě rád zastavil. Letos se na seminář do Mikulova přihlásilo
poměrně málo našich členů. Nevím, jestli je to jen finanční náročností celé akce,
nebo je za tím něco víc. Bohužel nám chybí zpětná vazba od Vás, abychom věděli,
kde se chcete sejít příště. Na jaře na setkání v Beskydech padlo, že jarní rekondiční
prodloužený víkend v roce 2012 bychom mohli uspořádat na Slovensku v nějakých
termálních lázních. Vzhledem k tomu, že jsme limitováni v tom, aby hotel i bazén
byly bezbariérové, vybrali jsme dvě možnosti – Dunajská Streda nebo Piešťany.
Pokud bychom jeli mimo hlavní sezónu, někdy na přelomu dubna a května,
nemusela by být cena tak vysoká, přesto s náklady na dopravu a dalšími výdaji bude
jistě daleko vyšší než při pobytu v Čechách. Proto než začneme pobyt domlouvat,
musíme znát alespoň hrubý odhad počtu osob, které by jely. Proto Vás prosím, najděte
si čas a napište mi na můj e-mail simunekm@seznam.cz, jestli byste na Slovensko
jeli a případně kde byste chtěli, aby se příští rok konal podzimní seminář.
Předem Vám velice děkuji za jakoukoli reakci.
Přeji Vám krásný podzim a v Mikulově či jinde na viděnou.
Váš předseda Michal
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Víkendové setkání v Jeseníkách

Ve dnech 12. až 14. 08. 2011 se v Malé Moravě v Jeseníkách uskutečnilo první společné
setkání členů občanského sdružení HANDI JOBS a Společnosti C-M-T, které organizačně
připravila paní Blanka Klouzalová.
Místem setkání byla Severomoravská chata, kde byli účastníci setkání také ubytováni.
Na výbornou stravu a velice ochotný personál budou určitě všichni účastníci setkání
ještě dlouho vzpomínat, i přes nepřízeň počasí, která doprovázela venkovní aktivity.
V pátek se zástupci obou občanských sdružení utkali ve hře petanque. Na sobotu byl
připraven výlet do okolí Malé Moravy. Nejprve jsme navštívili letní bobovou dráhu
v Dolní Moravě, která se nachází 668 m nad mořem. Cesta pak pokračovala do kláštera
v Horní Hedeči a nakonec jsme zavítali na pouť do Pekařova.
Po oba večery probíhala společná setkání a výměna zkušeností z činnosti obou
občanských sdružení. Všichni účastníci setkání obdrželi na památku pamětní medaile.
Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat paní Blance Klouzalové za perfektní
přípravu a organizaci celé akce, včetně možnosti být jejím účastníkem.
Za HANDI JOBS, o.s.
Karin Klusová
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Víkendové setkání v Soběšících

Ve dnech 3. – 5. června 2011 se opět sešlo 19 členů Společnosti C-M-T a jejich
rodinných příslušníků v Soběšicích. Již poněkolikáté jsme prožili společný víkend
v penzionu „Pod Hořicí“, který prošel náročnou rekonstrukcí. Měli jsme zde možnost
využít bazénu, což ocenila hlavně mladší generace, dále pak masáže a jiné procedury.
Projeli jsme se malebnou šumavskou krajinou, navštívili hrad Kašperk, poutní místo
Strašín, nadýchali jsme se čerstvého vzduchu a prožili společně nezapomenutelný víkend.
Všichni účastníci odjeli spokojeni s přáním, setkat se v tomto prostředí opět v příštím roce.
Manželé Sokolovi
Strakonice

Víkendové setkání - splavování řeky Moravy
Milí přátelé,
ráda bych se s vámi podělila o zážitky ze splavování Moravy. S přítelem nás zaujala
pozvánka na tuto akci, kterou jsem dostala e-mailem. Kontaktovala jsem tedy Pepu
Zajíce a vše šlo jako po másle. Stal se pro nás koordinátorem celé akce a poskytl
nám veškeré informace.
Nám stačilo zadat 19.08.2011 do navigace ubytování Oáza Hodonín a už jsme jeli.
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Sraz v Hodoníně byl mezi 17 a 18 hodinou. Nejdříve jsme se ubytovali (vše bylo
bezbariérové) a pak hurá k táboráku. Seznamovací večer s vůní špekáčků a za zvuků kytar.
Z naší Společnosti se zúčastnil Pepa Zajíc s Irenou Strokovou, Jitka Polákova a já.
Celkem nás bylo kolem dvaceti. Večer jsme si ujasnili plán sobotní plavby a detaily týkající se přepravy k lodím. Kolem jedenácté jsme se rozešli uložit se k spánku a nabrat síly.
V sobotu jsme před devátou hodinou vyrazili autem směr Bzenec Přívoz. Tam už na
nás čekalo šest raftů a další účastníci, kteří přijeli rovnou k místu vyplutí. Každý se dle
svých možností zapojil do přípravy lodí. My z C-M-T a můj přítel jsme utvořili skupinu pěti začátečníků a jako posilu jsme dostali mladíka Davida, který byl plný síly.
S pomocí ostatních se na vodu dostal náš raft i naše posádka. Raft byl stabilní a my se vydali
na plavbu. Celá trasa měla 14 km a končila v Rohatci. Cestou jsme měli dvě přestávky
a do cíle jsme dorazili po třetí hodině. Zkušení vodáci se z nás sice nestali, ale nějaké
ty vědomosti jsme cestou nabrali a částečně zlepšili svůj styl.
Příjemnou tečkou byla plavba výletní lodí z Rohatce do Hodonína. Načerpali jsme
novou sílu a měli možnost kochat se okolní přírodou.
Z přístaviště jsme se opět autem vrátili do Oázy. Část z nás odjela v podvečerních
hodinách do svých domovů, ale někteří zůstali do neděle. A podle mých informací
si sobotní večer společně moc hezky užili.
Celý víkend byla pohoda a provázelo nás krásné počasí.
Nezbývá, než zvolat Ahoooj a popřát vám hezké babí léto!
Ivona Nováková
Prostějov
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Pozvání.....

POZVÁNKA
Výbor občanského sdružení Společnosti C-M-T
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Společnosti C-M-T,
který se koná dne 01.10.2011 od 9.00 hodin v hotelu Eliška / Mikulov
Program:
1. Zahájení
Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T
2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ing. Karin Klusová, HANDI JOBS, o. s.
3. Změny v zákoně o sociálních službách
Bc.Milan Doležal, expert sociální oblast Společnost C-M-T
4. Zdravotně postižení a sociální zabezpečení: stávající právní úprava
a sociální reforma
Ing. Miroslava Lejsalová, odbor sociálních věcí, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
5. Prezentace kompletního vybavení vozidla pro ZP občany
Jiří Fiala, CanoCar, s.r.o. Brno
6. Diskuze
7. Závěr
SEMINÁŘ SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
„Změna programu vyhrazena.“
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Napsali jste nám
Vážení čtenáři,
v následujícím článku Vám přináším zprávu o nových možnostech ortopedické,
operační léčby ve fakultní nemocnici Praze Motol. Text vznikl z popudu pana
Zajíce, dlouholetého člena Společnosti C-M-T a jejího bývalého předsedy, kterého
mile překvapila informace o pokračování tradice a to i po odchodu MUDr. Pavla
Smetany. Doktor Pavel Smetana byl dlouholetým operatérem pacientů s nemocí
CMT a po jeho odchodu z nemocnice Motol mohl vzniknout u mnoha členů
společnosti dojem, že jeho Bohem obdarovaná operatérská dovednost bude
odnesena do nového pracoviště. Tímto nemocnice Motol již nebude
schopna poskytnout kromě genetické, neurologické a rehabilitační léčby rovněž
léčbu ortopedickou – invazivní. Pro ty, kteří uvažovali o případném ortopedickém
zákroku a zlepšení svých pohybových schopností a z nejrůznějších důvodů je pro ně
MUDr. Pavel Smetana nedostupný, je zde dobrá zpráva: dlouholetou, pozitivní
zkušenost bude dál nepochybně kvalitně rozvíjet MUDr. Petr Teyssler.
Dne 23.6. 2011 jsem po mnoha odkladech a váháních podstoupila operaci
právě u pana doktora Teysslera. Nerada bych zde hodnotila výsledek operačního výkonu, protože k tomu zajisté postrádám dostatečné odborné znalosti,
a tak je pouze tento názor z pohledu pacientky- laika, která je s provedeným
zákrokem, ale i celým přístupem pana doktora mile překvapena a navýsost
spokojena. Pan doktor Teyssler má k pacientům přirozený, pozitivní a nesmírně
lidský přístup, projevující se v komunikaci před i po zákroku. Se svým přirozeným
optimismem citlivě reaguje na veškeré obavy, dotazy a bolesti spojené s výkonem. Rovněž má snahu se maximálně přizpůsobit individuálním zvláštnostem
každého pacienta (např. problémy s dopravou u daleko bydlících pacientů ad.)
Vážení spolučlenové Společnosti C-M-T, jak jsem již výše napsala z pozice
pacienta nemohu posuzovat odbornost nástupce MUDr. Smetany, nicméně
byla bych ráda, kdyby má nejlepší zkušenost, včetně alespoň prozatím dobrého
pocitu z operované nohy, byla povzbuzením pro ostatní váhající pacienty.
Touto zprávou bych zároveň ráda poděkovala panu MUDr. Petru Teysslerovi
za dosavadní péči. O další podrobnosti (s průběhem léčby) je možno se případně
obrátit na adad@email.cz.

Mgr. Dagmar Kotlíková
Havířov
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Předepisování pomůcek pro pacienty po dobu hospitalizace
Připomínka k novele zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění
Vážení přátelé,
reaguji na otevřený dopis, který byl uveřejněn na webových stránkách ministerstva
zdravotnictví, ve kterém ministr zdravotnictví žádá zástupce pacientských organizací
o vyjádření k připravované novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění,
konkrétně ve věci úhrady zdravotnických pomůcek. Z pozice lékaře, který se snaží
pečovat o pacienty s těžkým pohybovým postižením, si Vás dovoluji upozornit
na jednu skutečnost, která není v dané novelizaci zahrnuta. Jedná se o preskripci
(předepisování) zdravotnických prostředků během hospitalizace.
V současné době se během hospitalizace může předepsat pouze mechanický vozík,
protéza - prvovybavení a některé druhy trupových ortéz. Co však navrhovaná novelizace neřeší (protože se týká pouze ambulantně předepisovaných pomůcek) je preskripce končetinových ortéz a úpravy obuvi a dalších sériových pomůcek. Tyto pomůcky
se během hospitalizace u pacienta předepsat nemohou, dle přímého dotazu
na pojišťovně bylo odpovězeno, že tyto pomůcky jsou zahrnuty v paušální platbě
za operační výkon a nemocnice má tyto ortézy hradit z těchto prostředků. Existuje však
celá řada pacientů, kteří žádný operační výkon nepodstoupili, jsou hospitalizování
v rehabilitačních ústavech, na rehabilitačních odděleních a ke své léčbě tyto pomůcky
(ortézy, chodítka, úpravu obuvi při zkratu nebo nestabilitě končetiny), které umožní
vertikalizaci, potřebují. V současné době tyto pomůcky nelze během hospitalizace
předepsat a lékař musí čekat, až je pacient propuštěn z nemocnice, z rehabilitačního
oddělení nebo z léčebny dlouhodobě nemocných. Tím mnohdy dochází k prodloužení
doby léčení, k rozvoji sekundárních změn a nakonec také k celkovému prodražení
péče, protože pomůcka nebyla aplikována v pravý čas.
Vážení přátele,
tento můj dopis berte jako připomenutí určitého problému, se kterým se opakovaně
setkávám, a který se zatím nepodařilo na odborné lékařské úrovni změnit.
Přeji Vám pěkné dny. S úctou
MUDr.Petr Krawczyk
PROTEOR CZ s. r. o. Ostrava

Pracovníci DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie publikovali
v prestižním časopise Clinical Genetics
Pracovníci DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie publikovali v prestižním
časopise Clinical Genetics svoji původní práci, v níž se zabývali genetikou syndromu
Charcot – Marie - Tooth. V jedenácti rodinách s Charcot-Marie-Tooth identifikovali u pacientů různé mutace v genu MPZ (myelin protein zero). Na základě dalších
vyšetření označili v osmi rodinách příslušnou mutaci v genu MPZ za kauzální,
ve dvou rodinách za pravděpodobně pouhý polymorfismus, který byl prokázán
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i u zdravých rodinných příslušníků. Interpretaci významu poslední mutace V46M
považují za diskutabilní.
Autorkou článku je MUDr. Dana Brožková, která na uvedeném pracovišti studuje
v doktorském studiu pod vedením doc. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D. Věnuje
se výzkumu genetiky a patogeneze syndromu Charcot-Marie-Tooth v rodinách
s nejasnou příčinou. Více se můžete dozvědět z odpovědí dr. Brožkové na několik otázek:

Jak dlouho se na klinice věnuje pozornost výzkumu Charcot-Marie-Tooth?
DNA laboratoř začala vznikat při Klinice dětské neurologie již v roce 1997. Její hlavní
náplní je vyšetřování příčin dědičné neuropatie CMT u našich pacientů. Jde o jediné pracoviště v ČR, které provádí DNA vyšetření pacientů s dědičnou neuropatií,
což umožnilo shromáždit velmi cenný soubor pacientů, vzorků, dat a zkušeností,
které prospívají jak pacientům, tak lékařům neurologům a genetikům, a umožňuje
to zkoumat nové skutečnosti. Její zakladatel, doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.,
díky atestaci z neurologie a genetiky může poskytnout odborné konzultace pacientům. Máme tak větší šanci cílit vyšetření již na konkrétní geny a u velké části pacientů
odhalit mutaci zodpovědnou za jejich onemocnění. Důležitá je i přítomnost dalších
kolegů neurologů v našem týmu, jako jsou MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., z dospělé
neurologie a MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., kteří jsou nezastupitelní při EMG vyšetření.
V laboratoři probíhá kromě diagnostiky také řada výzkumných projektů financovaných z grantů. Cílem je objasnit nové molekulární příčiny CMT a zlepšit a zefektivnit
DNA diagnostiku pacientů s dědičnou neuropatií.

CMT - o jaké onemocnění se jedná? Jak je časté?
Dědičná neuropatie CMT je nejčastější geneticky podmíněné nervosvalové
onemocnění a v ČR postihuje odhadem 4000 lidí. Pojmenování Charcot-MarieTooth je odvozeno podle svých objevitelů, kteří ji poprvé současně popsali
v roce 1886. Projevuje se progresivní distální svalovou slabostí a atrofiemi
na dolních, a později většinou i na horních končetinách, chyběním reflexů
a distální poruchou citlivosti. Jako první příznak se většinou objevuje zakopávání,
později to mohou být i deformity nohou jako pes cavus s kladívkovými prsty.
Dědičné neuropatie jsou velice klinicky a geneticky různorodé a příznaky se mohou
lišit nejen mezi rodinami se stejným typem, ale i v rámci jedné rodiny. CMT není
smrtelné onemocnění a nezkracuje délku života, ale významně ovlivňuje jeho kvalitu.

Co víme o jeho patogenezi?
Patogeneze onemocnění CMT je jen částečně objasněná. V současnédobě
je známo více než 40 genů, jejichž mutace způsobují onemocnění CMT.
Základní dělení CMT je na demyelinizační a axonální typ. U demyelinizačního
typu je primárně postižen myelinový obal nervu (Schwannova buňka)
a jsou výrazně snížené rychlosti vedení periferním nervem. Axonální typ postihuje
přímo nervové vlákno a rychlosti vedení bývají sníženy až sekundárně.
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Co je dlouhodobě cílem vašeho výzkumu CMT?
Objasnění příčin CMT, včetně nových genových poruch a nových zodpovědných genů, zlepšení a zefektivnění diagnostiky klinické i molekulárně genetické.
V současné době je léčba pouze symptomatická, proto včasná
diagnostika umožňuje vhodnou rehabilitační a ortopedickou péči.
Pokud známe kauzální mutaci v dané rodině, můžeme nabídnout v případě
zájmu i prenatální diagnostiku nebo nověji spíše preimplantační diagnostiku.

Co je tématem Vašeho doktorského studia?
Mou hlavní náplní je hledání příčin CMT u rodin, kde i po vyšetření nejčastějších
genových poruch zůstává příčina CMT nejasná. V těchto rodinách je potřeba
mít u všech členů jasné klinické a EMG vyšetření, a poté se dělá vazebná
analýza s využitím SNP čipové genotypizace. Vazebná analýza pomůže určit,
které oblasti DNA se dědí s onemocněním, a v nich potom pátrat po mutacích
v již popsaných genech, případně v nových genech ještě nepopsaných u CMT.

Jaké jsou vaše dosavadní výsledky?
Hlavním nálezem je kauzální mutace v genu EGR2 u rodiny CMT. Tento gen je již
popsaný jako možná příčina CMT, ale standardně se nevyšetřuje. Vazebná analýza
ukázala vazbu k více oblastem DNA, ale po vyloučení dalších již popsaných genů
se objevila právě mutace v EGR2 genu, kterou mají všichni postižení v této rodině.

Věnuje se v DNA laboratoři Kliniky dětské neurologie pozornost i jinému
tématu? Jakému?
Jako nový projekt jsme provedli homozygotní mapování u pacientů romského původu
s časnou hluchotou. Homozygotní oblast u jedné rodiny se překrývala s oblastí
pro hluchotu DFNB49 a otestováním genu v této oblasti jsme našli kauzální mutaci,
která byla již dříve popsána u 6 rodin z Pákistánu. Stejnou mutaci jsme našli
ještě u dalších dvou romských rodin, a můžeme ji tak pokládat za důležitou příčinu
dědičné recesivní hluchoty u Romů v České republice, ale pravděpodobně i jinde.

Jaké jsou plány laboratoře do budoucna?
Námětů na další práci je rozhodně dostatek, bohužel naše plány a budoucnost zkřížil
nedávný příkaz ředitele FNM na odebrání DNA diagnostiky CMT z naší kliniky.
Přesto bychom uvítali zájem budoucích doktorandů, kteří by se chtěli věnovat výzkumu v oblasti dědičných neuropatií i hluchoty. Objevují se nové, ještě nedávno nemyslitelné možnosti, jako např. použití celogenomového sekvenování, díky němuž je možné
si vybrat konkrétní oblasti genomu, celé je přečíst a pátrat v nich po kauzálních mutacích.
Ke zveřejnění na webových stránkách http://www.lf2.cuni.cz/Informace/publ/290.htm
předal doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., Ústav imunologie, 15. 6. 2011.
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Společenská rubrika
Od 01.07. do 30.09.2011
oslavili životní jubileum tito naši členové
Kreuzinger Josef
Číž Jindřich,Ing.
Křemenová Dagmar
Novotný Miroslav
Obšilová Jitka
Čechráková Jan
Jelínková Hana
Ovčačíková Milena

80 let
65 let
65 let
60 let
60 let
55 let
50 let
40 let

Blahopřejeme !
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Důležité…
Omezování slev pro zdravotně postižené v dopravě nehrozí
Obavy, že může dojít k situaci, kdy ministerstvo dopravy nebude krýt ztrátu
ve veřejné hromadné dopravě komerčním dopravcům při poskytování slev
z jízdného pro osoby se zdravotním postižením a jejich průvodce, jsou liché.
Vyplývá to z odpovědi náměstka ministra dopravy Lukáše Hampla na dopis
předsedy NRZP ČR Václava Krásy.
První náměstek v ní uvedl, že Ministerstvo dopravy ČR neuvažuje o tom,
že by jakýmkoli způsobem krátilo finanční kompenzace přepravcům
ve veřejné dopravě. V současné době je připraven materiál do vlády,
a to ve dvou variantách. Náměstek Hampl ve svém dopise přímo uvádí,
že „ani jedna varianta nepočítá s omezováním slev pro zdravotně postižené“.
Zdroj: internet

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením bude platit
i v rámci EU
S účinností od 1. srpna 2011 došlo ke změně zákona o provozu na pozemních
komunikacích č. 361/2000 Sb., kde je stávající označení O1 (znak vozíčkáře
do auta) nově označeno jako „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením“. Toto nové označení vozidla by nově mělo platit i v rámci zemí
EU jako uznávaná parkovací karta. Je samozřejmé, že držitel průkazu musí
v členských zemích dodržovat tamější předpisy o využití parkovacího průkazu.
Parkovací průkaz se vztahuje na občany, kteří dosud používali označení O1
a O2. To znamená, že parkovací průkaz budou používat i vozidla, řízená osobou se
sluchovým postižením. Parkovací průkazy budou vydávat opět obce s rozšířenou
působností, které doposud vydávaly označení O1 či O2. Parkovací průkaz může
být vydán pouze osobě, která je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP
a ZTP/P) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. U osob
s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držitelé mimořádných výhod
II. stupně bude nadále vydáváno označení O2.
Pro využívání parkovacího průkazu platí i nadále všechna ustanovení,
která se týkala označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz může
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být použit pouze v případě, řídí-li vozidlo osoba se zdravotním postižením,
nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího
průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat se na výzvu policisty,
nebo strážníka obecní policie, že ji byly přiznány mimořádné výhody.
To znamená, že musí vždy s sebou mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nadále platí,
že držitel parkovacího průkazu v naléhavém případě nemusí dodržovat zákaz
stání, přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále platí dosavadní ustanovení, která umožňují vjet do míst se značkou
„Zákaz vjezdu“ pokud je tam dodatková tabulka „jen zásobování“,
„mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“.
Držitel průkazu současně může v naléhavém případě vjet i do oblastí
označených značkou „Pěší zóna“. Platí i další ustanovení, která se týkají
využívání vyhrazených parkovišť a zřízení vyhrazeného parkoviště
v místě bydliště.
V přechodných ustanoveních zákona o silničním provozu je stanoveno,
že výměna označení O1 a O2 bude probíhat do 31.12.2012. To znamená,
že dosavadní označení O1 a O2 platí až do konce roku 2012.
Jakmile bude vyhláška o podobě parkovacího průkazu vydána, můžete
požadovat výměnu dokumentů. Je samozřejmé, že o vydání vyhlášky
Vás budeme informovat.
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Zákon þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Speciální oznaþení vozidel a osob
§ 67
Speciální oznaþení vozidel a osob
(1) Oznaþení vozidla pĜepravujícího osobu tČžce postiženou nebo tČžce pohybovČ postiženou (dále
jen "oznaþení O 1") nebo oznaþení vozidla Ĝízeného osobou sluchovČ postiženou (dále jen "oznaþení
O 2") nebo oznaþení vozidla praktického lékaĜe ve službČ stanovené provádČcím právním pĜedpisem
smČjí užívat jen osoby, které toto oznaþení obdrží od pĜíslušného obecního úĜadu obce s rozšíĜenou
pĤsobností nebo od oprávnČného orgánu v zahraniþí.
LÉKAě VE SLUŽBċ

LS 000000

O1

O2

O5

(2) Oznaþení O 1 vydá pĜíslušný obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností osobČ, které byly
pĜiznány mimoĜádné výhody II. stupnČ s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou
nebo III. stupnČ podle zvláštního právního pĜedpisu.24) Oznaþení O 2 vydá pĜíslušný obecní úĜad obce
s rozšíĜenou pĤsobností vlastníku motorového vozidla, kterému byly pĜiznány mimoĜádné výhody II.
stupnČ z dĤvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
Poznámka:
24 - § 31 vyhlášky þ. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeþení a zákon ýeské národní
rady o pĤsobnosti orgánĤ ýeské republiky v sociálním zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Ø
(3) V jednotlivých pĜípadech, a je-li to naléhavČ nutné, nemusí po dobu nezbytnČ potĜebnou Ĝidiþi s
oznaþením O 1 a praktiþtí lékaĜi ve službČ podle odstavce 1dodržovat zákaz stání a zákaz stání
vyplývající z dopravní znaþky "Zákaz stání"; pĜitom nesmí být ohrožena bezpeþnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.
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PĜi využití zákonem stanovené možnosti nedodržování zákazu stání a zákazu státní vyplývajícího
z dopravní znaþky „Zákaz stání“ je nutné vycházet z pĜedpokladu, že zákazy stání stanovené obecnou
úpravou (zákonem þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ) a zákazy stání, vyplývající z dopravní znaþky „Zákaz stání“ vždy mají své opodstatnČní a
jejich porušení pĜedstavuje konkrétní nebezpeþí.. Porušení zákazu stání je tedy nutné dobĜe zvážit
s pĜihlédnutím k ustanovení § 67 odst.3 (výše uvedeného).

Obecná úprava zákazu stání ze zákona þ. 361/2000 Sb.:
§ 27
(1) ěidiþ nesmí zastavit a stát
a) v nepĜehledné zatáþce a v její tČsné blízkosti,
b) pĜed nepĜehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na nČm a za ním,
c) na pĜechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m pĜed ním,
d) na kĜižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m pĜed hranicí kĜižovatky a 5 m za ní; tento zákaz
neplatí v obci na kĜižovatce tvaru "T" na protČjší stranČ vyúsĢující pozemní komunikace,
e) v pĜipojovacím nebo odboþovacím pruhu,
f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrĤvku v úseku, který zaþíná
dopravní znaþkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a konþí ve
vzdálenosti 5 m za oznaþníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní znaþka není, ve vzdálenosti
kratší než 30 m pĜed a 5 m za oznaþníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznaþen vodorovnou
dopravní znaþkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz
jen pro vyznaþený prostor,

g) na železniþním pĜejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m pĜed nimi a za
nimi,
h) v místČ, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní znaþku nebo vodorovnou dopravní znaþku
"SmČrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",
i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,
j) v jízdních pruzích vyznaþených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,

2
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k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od zaþátku a konce vodorovné dopravní znaþky "Podélná þára
souvislá" nebo nástupního ostrĤvku tam, kde by mezi touto dopravní znaþkou nebo nástupním
ostrĤvkem a vozidlem nezĤstal volný alespoĖ jeden jízdní pruh široký nejménČ 3 m,

l) na mostČ,
m) v tunelu; to neplatí v pĜípadČ nouzového stání na místČ oznaþeném dopravní znaþkou "Nouzové
stání"; v pĜípadČ nouzového stání musí Ĝidiþ vypnout motor,
n) pĜed vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkovištČ vyhrazeno; to
neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepĜekroþí dobu tĜí minut a které neohrozí ani
neomezí ostatní úþastníky provozu na pozemních komunikacích, popĜípadČ neomezí Ĝidiþe
vozidel, pro nČž je parkovištČ vyhrazeno,
p) na tramvajovém pásu,
r) na silniþní vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci.

Zákaz stání vyplývající z dopravní znaþky „Zákaz stání“ mĤže být stanoven buć svislou
dopravní znaþkou þ. B 29, nebo vodorovnou dopravní znaþkou þ. V 12d.

B 29
V 12d

(4) Oznaþení vozidla O1 lze použít pouze v pĜípadČ, Ĝídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle
pĜepravována osoba, která je držitelem oznaþení O1 vydaného podle odstavce 1. PĜepravovaná osoba
je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly pĜiznány mimoĜádné
výhody podle zvláštního právního pĜedpisu 24) , které ji opravĖují k užívání vozidla s oznaþením O1.

Oznaþení vozidla O 1 (s využíváním stanovených výhod) tedy nesmí užít jiná osoba. ýasté dotazy jsou
na pĜípady, kdy zdravý Ĝidiþ veze osobu tČžce postiženou nebo tČžce pohybovČ postiženou do

316

Speciální oznaþení

zdravotnického zaĜízení (nemocnice, láznČ, rehabilitaþní ústavy apod.) a zpČt se vrací sám. V takovém
pĜípadČ nesmí užít oznaþení O 1 ani využívat výhod z tohoto oznaþení vyplývajících.

S problematikou souvisí i ustanovení zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích o zpoplatnČní
užívání dálnic, rychlostních silnic (silnice pro motorová vozidla). Vozidla užívající oznaþení O 1
nepodléhají povinnosti zaplacení poplatku, prokazovaného dálniþní známkou. Pro užívání dálnic a
rychlostních silnic bez dálniþní známky platí obdobnČ ustanovení odst.4; je možné pouze v pĜípadČ, že
vozidlo Ĝídí nebo je jím pĜepravována osoba tČžce postižná nebo tČžce pohybovČ postižená a je fyzicky
pĜítomná..

(5) V jednotlivých pĜípadech a je-li to naléhavČ nutné, mohou vozidla s oznaþením O1 vjíždČt i tam,
kde je znaþka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
Z uvedeného vyplývá, že v naléhavých pĜípadech lze porušit pouze definované zákazy dodatkovými
tabulkami, nikoli obecný zákaz vjezdu všem vozidlĤm!

(6) V jednotlivých pĜípadech a je-li to naléhavČ nutné, mohou vozidla s oznaþením O1 vjíždČt i do
oblasti oznaþené dopravní znaþkou „PČší zóna“.

(7) Na vyhrazené parkovištČ pro vozidlo oznaþené znakem O 1 je vozidlĤm bez oznaþení O 1
vjezd zakázán.
(8) Silniþní správní úĜad mĤže na základČ žádosti osoby, které bylo vydáno oznaþení O1, vydat
rozhodnutí o zĜízení vyhrazeného parkovištČ v místČ bydlištČ podle zvláštního právního pĜedpisu 25).
Silniþní správní úĜad vykonává podle zvláštního právního pĜedpisu 1) dohled nad Ĝádným užíváním
vyhrazeného parkovištČ.
Poznámka:
25) - § 25 zákona þ. 13/1997 Sb. ve znČní zákona þ. 102/2000 Sb.

Ø

(9) Osoby nevidomé a hluchoslepé používají jako speciálního zaĜízení hole.
Speciální oznaþení osoby nevidomé je bílá hĤl, oznaþení osoby hluchoslepé je hĤl s bílými a
þervenými pruhy o šíĜce 100 mm.
Bílá hĤl i hĤl s bílými a þervenými pruhy musí být opatĜena nejménČ jedním reflexním bílým pruhem
šíĜky 50 mm a nejménČ souvislá tĜetina její délky musí mít prĤmČr nejménČ 12 mm.
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Co přináší novela zákona o zaměstnanosti
V půlce května schválila vláda základní návrhy Sociální reformy I, mezi nimi
i novelu zákona o zaměstnanosti. Opatření by měla začít platit od ledna příštího roku. Návrh novely zákona o zaměstnanosti definuje nelegální práci a omezuje zneužívání právní úpravy v oblasti poskytování příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a upravuje poskytování
tzv. náhradního plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením.
Návrh dále zefektivňuje podporu zaměstnávání handicapovaných na chráněných
pracovních místech, vytváří podmínky pro širší uplatnění osobních iniciativ
uchazečů o zaměstnání při hledání nového uplatnění na trhu práce a snižu
je administrativní zatížení zaměstnavatelů i uchazečů o práci a byrokratickou
zátěž Úřadu práce ČR.
Přinášíme popis základních změn, které novela obsahuje. Návrh upravuje tyto
oblasti trhu práce: nelegální práci, zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, rekvalifikace. Mění i nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti a snižuje byrokracii.

I. Zpřísníme postih za výkon nelegální práce
Návrh upravuje definici nelegální práce tak, aby byla lépe prokazatelná,
a omezuje vykonávání práce mimo pracovněprávní vztahy. Chceme tedy
zabránit praktikám, kdy se obchází zaměstnání formou výkonu samostatné
výdělečné činnosti nebo na základě občanskoprávních smluv. Současně
navrhujeme zvýšení maximální částky pokuty za výkon nelegální práce,
která je kvalifikována jako přestupek podle zákona o zaměstnanosti,
z částky 10 000 Kč na částku 100 000 Kč. Vyšší limity pro ukládání pokut
zvýší účinek kontrol a zároveň posílí preventivní účinek předlohy.

II. Zavedeme tzv. sdílené zprostředkování zaměstnání
Agentury práce budou moci zprostředkovávat zaměstnání ve spolupráci
s Úřadem práce ČR. Agentura bude odměňována příspěvkem za každého
uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání, a bonifikována
v případě, že umístí uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu
neurčitou, a také v případě udržení tohoto zaměstnání po dobu alespoň
šesti měsíců. Dohoda mezi Úřadem práce (ÚP) a agenturou práce bude obsahovat i účinné nástroje pro kontrolu prováděného zprostředkování zaměstnání.
Cílem je zvýšit efektivitu zprostředkování a umožnit efektivní využití různých forem zprostředkování nejen uchazečům o zaměstnání, kteří sami aktiv-
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ně práci hledají, ale i těm, kteří mají problémy s umístěním na trhu práce.
Dále navrhujeme změnu podmínek pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud zaměstnanec ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou
se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, bude moci být znovu zařazen do evidence uchazečů
o zaměstnání až po šesti měsících ode dne nástupu do tohoto zaměstnání.
Cílem je zamezit účelovému jednání uchazečů o zaměstnání, kteří bez vážných důvodů po krátké době ukončují zaměstnání zprostředkované jim krajskou
pobočkou Úřadu práce ČR a bezprostředně se znovu evidují jako uchazeči
o zaměstnání se všemi výhodami.
Další změnou je zavedení nabídky veřejně prospěšných prací nebo veřejně
prospěšné služby v rozsahu až dvaceti hodin týdně pro uchazeče o zaměstnání. Nepřijetí nabídky veřejně prospěšných prací bez vážných důvodů bude mít
za následek vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí vhodného
zaměstnání. Stejně dopadne i uchazeč o zaměstnání, jehož vede ÚP v evidenci
déle než dva měsíce a který veřejnou službu odmítne. Cílem je pomocí zapojení
do veřejně prospěšných prací a veřejné služby motivovat uchazeče o zaměstnání k aktivnímu přístupu k řešení své situace a vytvořit podmínky pro zachování
nebo získání pracovních návyků.

III. Zefektivníme podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Institut chráněné pracovní dílny sjednotíme s institutem chráněného pracovního
místa, neboť tyto nástroje podpory zaměstnávání lidí s handicapem jsou téměř
totožné. Zjednodušíme tak právní úpravu a snížíme administrativní zátěž zaměstnavatelů.
Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
bude zachována s tím, že příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance,
kteří pracují na chráněných pracovních místech zřízených nebo vymezených
na základě dohody s Úřadem práce ČR. K tomu, aby byl příspěvek na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytován jen v těch případech,
kdy je těmto osobám skutečně přidělována práce, by mělo přispět i poskytování
příspěvku pouze ve výši 75 procent nákladů vynaložených na mzdy nebo platy. Maximální výše příspěvku bude nově 6 000 Kč měsíčně. Nárokově se však
zvedne až o 4 000 Kč měsíčně o částku prokázaných dalších nákladů
vynaložených na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Upravíme také poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů
chráněného pracovního místa. Tento příspěvek bude poskytován i nadále
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na základě dohody s Úřadem práce ČR, ale až po 12 měsících provozování
chráněných pracovních míst a jeho maximální výše bude činit 48 000 Kč
ročně na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením.
V rámci tzv. náhradního plnění povinného podílu zaměstnávaných osob
se zdravotním postižením stanovíme horní hranici za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, do které mohou zaměstnavatelé
s více než 50 procenty osob se zdravotním postižením nebo osoby samostatně výdělečně činné, které jsou osobami se zdravotním postižením a nemají
žádné zaměstnance, poskytnout své výrobky a služby nebo splnit zadané
zakázky. Toto opatření zamezí tzv. přefakturaci odebíraných výrobků či služeb.

IV. Poskytovatele rekvalifikace si bude moci uchazeč sám vybrat
V oblasti rekvalifikace zákon umožní, aby si uchazeč o zaměstnání sám zvolil,
na jakou profesi se bude rekvalifikovat. V případě této volby bude muset uchazeč
o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání volit pouze z akreditovaných vzdělávacích programů. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny.
Cílem je vyšší flexibilita uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání
(a krajské pobočky Úřadu práce ČR) při výběru vhodné rekvalifikace a rekvalifikačního zařízení.

V. Zlepšíme nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
Příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo bude možné poskytovat
po dobu nejdéle 12 měsíců bez omezení na konkrétní skupiny uchazečů
o zaměstnání, a tím pružně reagovat na aktuální potřeby trhu práce. Skupiny
uchazečů o zaměstnání, jejichž umístění je třeba podporovat, se totiž mohou
v souvislosti s ekonomickou situací měnit.

VI. Snížíme byrokracii
Zrušíme zákonnou povinnost zaměstnavatelů oznamovat krajské pobočce Úřadu
práce ČR volná pracovní místa a ponecháme toto oznamování jako dobrovolné.
V souvislosti s tím zrušíme i povinnost označit místo vhodné pro uchazeče
o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce ČR věnuje zvýšenou péči.
Zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit volné pracovní místo nebude mít vliv
na plnění závazků České republiky vůči Evropskému statistickému úřadu.
Českému statistickému úřadu budou i nadále poskytovány validní údaje
o
počtu
volných
pracovních
míst.
Doklad
o
bezdlužnosti
si bude Úřad práce ČR, se souhlasem žadatele o příspěvek z aktivní
politiky zaměstnanosti, obstarávat sám od příslušných institucí.
Zdroj: www.mpsv.cz
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Posuzování zdravotního stavu bude kvalitnější
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zkvalitnit a modernizovat systém
posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku
na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků.
Cestu vidí ve vzdělávání lékařů posudkové služby a elektronizaci systému.
O připravovaných změnách ministr Jaromír Drábek a ústřední ředitel ČSSZ
prof. Vilém Kahoun posudkové lékaře informovali 16. srpna na celostátní poradě.
Většina změn má platit již od ledna 2012.
Změny v posuzování umožní novela zákona o sociálních službách a návrh zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které jsou součástí sociální
reformy. Jejím cílem je zejména úspora procesních nákladů při vyplácení dávek
a odstranění roztříštěnosti složitého systému dávek, z nichž každá vyžaduje
hodnocení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou (LPS) ze specifického
pohledu. Agregování systému dávek přispěje ke snížení objemu práce posudkových lékařů. Celkový objem vyplácených prostředků na dávky však zůstane
zachován.
„Sociální reforma se do jisté míry o působnost lékařské posudkové služby
také opírá, a proto považuji její efektivní a spolehlivou činnost za nezbytnou
podmínku k dosažení stanovených cílů,“ říká ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek. Na základě výstupů z činnosti LPS je vypláceno 90 – 100 mld. Kč
ročně. „Zvýšení kvality výstupů činnosti posudkové služby i o jednotky procent
tak znamená značné úspory v mandatorních výdajích státního rozpočtu.
Proto je třeba řešit efektivitu LPS zejména ve vztahu k organizaci práce,
pracovním podmínkám, administrativní zátěži, využití IT technologií a vzdělávání,
a zajistit vysokou odbornost a kvalitu činnosti posudkové služby,“ dodává ministr.
Jednou ze změn navrhovaných v rámci sociální reformy 2011 je i změna
posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků
pro účely zákona o sociálních službách, která bude využita i pro účely nově
navrhovaného zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Současně se nově navrhuje rozšíření kompetencí lékařské posudkové služby
o posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování zvláštních pomůcek.
Základem nepojistných dávek se stane příspěvek na péči. Zpřehlední posuzování stupně závislosti a umožní i další využití posudku pro účely poskytování
dávek pro osoby se zdravotním postižením. Posouzení základní životní potřeby
mobility a orientace se stane podkladem pro poskytování příspěvku na mobilitu.
Žadatelé o dávku mobility se tak nebudou muset opakovaně podrobovat zjištění
a posouzení svého zdravotního stavu. Návrh změny posuzování stupně
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závislosti s víceúčelovým využitím posudku naplňuje zadání „Sociální reformy
2011“ a jejich cílů - lepší zacílení, snížení administrativní zátěže pro uživatele
dávek, zefektivnění práce orgánů státní správy a zkvalitnění systému. Přitom však
i nadále zůstanou nároky na kvalitu činnosti lékařské posudkové služby vysoké.
MPSV připravuje realizaci zadávacího řízení, jehož předmětem je implementace
nástroje pro detekci omylů, chybných případů a nežádoucího chování
v procesu posuzování žádostí o sociální dávky, na jejichž výplatu má vliv činnost
LPS. Cílem je zavedení systému ověřování všech posudků z hlediska předvídatelnosti jejich závěrů s ohledem na posouzení obdobných případů v systému,
což maximálně eliminuje vydání nesprávného posudku již ve fázi jeho zpracování,
a tedy i následnou neoprávněnou výplatu dávky.
Na úseku lékařské posudkové služby dnes pracuje přibližně 445 lékařů,
kteří obsazují 390 úvazků (systemizovaných míst). Nový model posuzování
má vyloučit činnosti posuzované duplicitně a snížit četnost posudků.
Dnes je vydáváno asi 480.000 posudků ročně, což znamená i zbytečně
větší ekonomickou zátěž.
Cíle:
• Modernizace, zasílání dat o posuzování elektronicky
• Vzdělávání lékařů posudkové služby
• Snížení objemu posudků (nová metoda posuzování)
• Zlepšení pozice posudkových lékařů a jejich profesní prestiže
Návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách počítá s novou metodikou posuzování
podle mezinárodního modelu. Změny MPSV konzultovalo s řadou odborníků
a lékařských společností. Nový způsob posuzování již lékaři posudkové služby
v ČR testovali. Oproti dosavadnímu modelu je přehlednější a odpovídá základním
životním potřebám, posuzování bude jednodušší a objektivnější. Výsledky
testování ukázaly, že nový způsob dává ucelenější podklad pro vyhodnocení
funkční poruchy vzhledem ke schopnosti člověka zvládat své životní potřeby.
Vyhláška může být přijata v návaznosti na přijetí novely zákona o sociálních
službách (přibližně v listopadu 2011).
Zdroj: www.mpsv.cz

Pokud cestujete po Evropě, mějte u sebe platný průkaz
zdravotního pojištění
Bezplatný evropský průkaz zdravotního pojištění vám ulehčí přístup k lékařské
péči ve 27 zemích EU a také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a ve Švýcar-
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sku. Popálení medúzou, alergická reakce, zlomená noha nebo vážnější zranění
či nemoc vám mohou náhle změnit vaši dovolenou nebo služební cestu v noční
můru. Vypořádat se s bezodkladným problémem je samo o sobě dosti složité
a skutečnost, že neznáte zdravotní systém dané země, může spolu s dodatečnými
náklady na léčbu situaci dále zkomplikovat.
Jestliže cestujete po EU, získáte lékařskou pomoc snadněji, pokud budete
mít u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění.
Občané EU mají díky dohodě mezi všemi 27 zeměmi Unie (a také Islandem,
Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem) nárok na dávky sociálního zabezpečení,
pokud v těchto zemích pracují, žijí nebo po nich cestují.
Patří sem i přístup ke stejné zdravotní péči a dávkám, na které mají nárok státní
příslušníci dané země.

Rovné zacházení
Zdravotní průkaz prokazuje, že pacient má nárok na rovné zacházení u lékaře,
v nemocnici a v lékárně.
V závislosti na zákonech země, ve které pobývá, mu může být zdravotní
péče často poskytnuta zcela zdarma. Pokud by přesto musel za něco platit,
budou mu poplatky proplaceny.
Průkaz se vztahuje i na péči o těhotné ženy a na probíhající léčbu již existujících
nebo chronických onemocnění, jako jsou astma, cukrovka nebo rakovina.
Některé speciální služby, jako je například dialýza, je však často třeba zařídit
předem.
Turisté mají nárok na rovné zacházení i bez průkazu, ale budou se možná muset
nejdříve obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, aby jim faxem nebo e-mailem
poslala potvrzení.
Možná také budou muset zaplatit veškeré náklady předem a doma pak požádat
o úhradu u své pojišťovny. Nemusí jim však být proplacena celá částka.

Získat průkaz není těžké
Evropský průkaz zdravotního pojištění můžete dostat zdarma. Nejlépe vám poradí
ve vaší zdravotní pojišťovně. Musíte mít zdravotní pojištění v jedné z 31 výše
uvedených zemí.
Pojištění se vztahuje i na osoby, které v těchto zemích studují nebo dočasně
pracují v rámci svého zaměstnání.
Průkaz už vlastní téměř 185 milionů lidí.
Zdroj: internet
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Přečetli jsme za Vás na internetu…
Fotografická soutěž „Život nejen na kolech“
Život nejen na kolech je název fotografické soutěže, která letos probíhá již po šestnácté.
Tématem všech soutěžních fotografií jsou životní okamžiky lidí se zdravotním postižením.
Zapojte se i Vy do této aktivity prostřednictvím Vašich fotografií.
Díky fotografiím můžeme společně s autory sledovat běžné životni chvíle lidí,
kteří se od nepostižené většiny populace viditelně odlišuji svým handicapem, a přitom
jsou zmíněné většině tak velmi podobni ve svých skutcích, reakcích, představách,
emocích i snech.
Samotná soutěž, především vyhlášení jejich výsledků, se stala neodmyslitelnou
součástí doprovodného programu „Pro Váš usměv“ probíhajícího v rámci veletrhu
Medical Fair v areálu brněnského výstaviště. Soutěžní práce několika desítek autorů
jsou posuzovány v průběhu akce návštěvníky veletrhu a vedle nich i odbornou
porotou složenou z profesionálních fotografů, redaktorů a zástupců naši organizace.
Pro letošní rok jsou členy poroty: Jindřich Štreit, Martin Sedlaček, Lenka Hlouškova,
Jan Schejbal a Zdeňka Vlachovská.
Soutěž probíhá za laskavé podpory věhlasných firem, které věnuji autorům vítězných
fotografii hodnotné ceny, a patři jim za to náš velký dík. Některé soutěžní práce jsou
vítaným oživením časopisu Vozíčkář, své místo našly i v odborném časopise Foto-Video.
Doufáme, že se nám podaří prostřednictvím okamžiků zachycených na fotografickém
papíru obrátit pozornost veřejnosti k problémům, které nesou na svých bedrech lidé
se zdravotním postižením. Také bychom byli rádi, kdyby samotná soutěž byla
zajímavá nejen pro profesionální fotografy, ale také pro začátečníky a stala se místem
zajímavých setkání a předávaní zkušenosti.
Stačí se jen zamyslet, kolik schodů, tvořících nepřekonatelnou barieru, vyšlapeme
každý den při cestě za prací, zájmy či zábavou… Jak těžké může byt nastoupení
do tramvaje nebo studium ve škole, kde úzké dveře nedovolí vstup vozíčkáři
na jediný záchod. V letošním roce jsme soutěž propojili s informační kampaní
„Přisedni si“. Také jejím prostřednictvím bychom chtěli přiblížit široké veřejnosti
životy lidi se zdravotním postižením. Možná se vám vybaví zmínka v mediích
nebo životni příběh známého člověka, jejímž obsahem může byt více či méně
úspěšná snaha žit normálně...
Mediálními partnery jsou: Galerie WWG.CZ a Fotorádce.cz
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Pravidla fotosoutěže
1. Organizátor soutěže
Organizátorem fotografické soutěže Život nejen na kolech (dále jen „soutěž“)
je občanské sdružení Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
Kontaktní osoba: Soňa Formanová, e-mail: prezentace@ligavozic.cz,
tel.: 725 468 329, www.ligavozic.cz.
2. Doba trvání soutěže
Fotografie se přijímají od 20. března do 30. září 2011.
3. Soutěže se mohou zúčastnit
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je občanem České nebo Slovenské
republiky a která v době trvání soutěže zašle snímky dle platných pravidel.
4. Téma soutěže
Fotografie se musí vztahovat výhradně k tématu soutěže a tím jsou Okamžiky ze života
s postižením.
5. Kritéria zaslaných fotografií
Každý soutěžící může zaslat maximálně 5 prací - prací se rozumí buď jednotlivá
fotografie, nebo soubor fotografií skládající se maximálně z 5 snímků.
Soubor musí dokumentovat jedno téma a bude hodnocen jako celek.
Podmínkou k tomu, aby fotografie byla hodnocena odbornou porotou jako soutěžní,
je její digitální podoba.
Fotografie v tištěné podobě mohou být po uvážení organizátora soutěže zařazeny
pouze do putovní výstavy Život nejen na kolech nebo do výstavy fotografií na akci
Pro Váš úsměv (doprovodný program veletrhu Medical Fair).
Digitální forma
Snímky se přijímají ve formátech JPEG, BMP nebo TIFF. Minimální velikost soutěžní
fotografie jsou 2 Mpx.
Snímky se zasílají elektronicky prostřednictvím e-mailu či úschovny na adresu
prezentace@ligavozic.cz nebo vypálené na CD na adresu Liga vozíčkářů,
Bzenecká 23, 628 00 Brno.
Tištěná forma
Fotografie musí být bez jakéhokoliv textu, razítka apod. Minimální rozměr menší
strany fotografie je stanoven na 20 cm, maximální rozměr větší strany je stanoven
na 40 cm. Snímky se zasílají na adresu Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
Každá zásilka musí být doplněna seznamem, ve kterém budou uvedeny názvy všech
zaslaných snímků, jméno a příjmení soutěžícího, jeho platná poštovní a e-mailová
adresa a telefon.
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6. Posouzení prací
O vítězných snímcích rozhoduje odborná porota následujícím způsobem:
V prvním kole vybere ze všech soutěžních fotografií zaslaných v digitální podobě
30 nejlepších. Tyto fotografie budou vystaveny ve dnech 18. - 21. října 2011
na akci Pro Váš úsměv.
Ve druhém kole vybere porota ze 30 nejlepších fotografií vítěznou trojici, jejíž autoři
budou ohodnoceni cenami od sponzorů soutěže.
Porota bude hodnotit námět, technické zpracování, originalitu a naplnění tématu
soutěže. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.
Vyhlášení proběhne na veletrhu Medical Fair. Zároveň bude vyhlášena Cena diváka,
o níž rozhodnou návštěvníci veletrhu.
7. Obecná ustanovení
Odesláním fotografie do soutěže potvrzuje její autor, že fotografii pořídil osobně
a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.
Autor odesláním fotografie do soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním
svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže a výslovně a bezvýhradně
potvrzuje, že osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím zveřejněním.
Odesláním fotografie do soutěže uděluje autor bezplatně organizátorovi územně
a časově neomezenou nevýhradní licenci k fotografii, která zahrnuje zejména:
- právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie na výstavách, veřejných
prostranstvích, společenských a prezentačních akcích organizátora, webových
prezentacích a jiných prezentačních a marketingových materiálech organizátora,
- právo organizátora pořizovat kopie fotografie,
- právo organizátora udělit podlicence ve stejném rozsahu nebo postoupit licenci na třetí
osobu a dále autor dává organizátorovi souhlas s prováděním základních úprav
fotografie, a to zejména úpravy velikosti fotografie, ořezávání fotografie, modifikace
barev fotografie, včetně vytváření černobílých variant fotografie. Organizátor však
není povinen licenci ani souhlas autora využít. Organizátor bude při užívání fotografie
uvádět u fotografie jméno autora způsobem přiměřeným způsobu užití fotografie.

Kdy budeme slavit společně?
Nedávno jsme si v Praze připomněli zajímavé výročí. Dne 25. července 1891 svezla
lanovka první natěšené pasažéry na vrchol Petřína. Uplynulo tedy 120 let od slavnostního
a po technické stránce přelomového okamžiku. Tehdy nikoho nenapadlo,
že by snad lanovou dráhou mohli jezdit i mrzáci, jak se lidem s tělesným postižením
říkalo. „Mrzáci“ měli jiné úkoly, než cestovat po Praze nebo se například vzdělávat.
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Vždyť i Jedličkův ústav se svými školami vznikl až o 22 let později, v roce 1913.
Že neměli tvůrci lanové dráhy na bezbariérovost ani pomyšlení, je pochopitelné. Nepochopitelné je však to, že si lanovka na Petřín zachovala své bariéry
i do 25. července 2011, po mnoha nákladných a komplexních rekonstrukcích,
z nichž některé byly spolufinancovány i z fondů Evropské unie. Zajištění bezbariérového
přístupu by jistě v očích hodnotitelů projektu nesnižovalo šanci na úspěch.
Jestliže se u třiadvaceti starších stanic metra, které jsou dosud bariérové, běžně
argumentovalo finanční a technickou náročností, zajímavé by mohlo být zdůvodnění
u zmíněné lanové dráhy. Že by se nepočítalo s tím, že se lidé s postižením můžou chtít
vydat na výlet na Petřín? Když mezi obyvateli města i návštěvníky patří tohle místo
k nejatraktivnějším a tamní rozhledna je dokonce vybavena výtahem?
Nebo se snad čeká, až bude bez bariér tramvajová zastávka Újezd ve Vítězné ulici
poblíž dolní stanice lanovky? Zatím se tam vystupuje do vozovky, což vozíčkářům
znemožňuje použití výklopné plošiny v nízkopodlažní tramvaji. Číhá tu na ně totiž,
stejně jako na všechny ostatní cestující, bezmála půlmetrové převýšení. S elektrickým
vozíkem je nepřekonatelné, s mechanickým vozíkem ho zdolají jen ti nejodvážnější
s urostlými asistenty.
Čeká se snad, až bude celá síť veřejné dopravy v Praze kompletně bezbariérová?
Pracuje se na tom a nejoptimističtější výhledy dopravního podniku uvádějí horizont
deseti let. Za tu dobu se budou muset zpřístupnit všechny stanice metra, několik
desítek tramvajových zastávek s výstupem do vozovky a další desítky tramvajových
ostrůvků bez nájezdů. Dále bude nutné obměnit a doplnit vozový park o více
než 80 % nízkopodlažních tramvají a 60 % autobusů…
Lze snadno pochopit, že byla zprovozněna lanová dráha na Petřín, aniž se myslelo
na bezbariérový přístup pro „mrzáky“. Doba byla jiná. Je ale k vzteku, že mezi
roky 2006–2011 neubyla v Praze jediná bariérová stanice metra! Při návratech
z letních výletů můžeme srovnávat: města jako Kodaň, Helsinky, Barcelona či Vídeň
jsou k vozíčkářům, ale i rodinám s malými dětmi či seniorů vlídnější, přístupnější.
Není divu, odstraňování bariér se tam intenzivně věnují 20 let. V porovnání s městy
bývalého komunistického bloku však na tom Praha není nejhůře.
Říká se, že vztah společnosti k lidem se zdravotním postižením odráží její úroveň.
Matka stověžatá si dává načas. Nezbývá než důvěřovat politikům, že to tentokrát
myslí vážně a skutečně budou dělat pro Prahu bez bariér vše, co je v jejich silách.
Pak bude větší i naděje na zpřístupnění lanovky na Petřín. Které výročí jejího otevření
už oslavíme společně?
Erik Čipera (autor se za sdružení Asistence podílí na odstraňování dopravních bariér
v pražské MHD)
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Doprava na zavolání v Praze pro zdravotně postižené bude od září
navýšena
Dohodli se na tom zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením s prvním
náměstkem primátora hl. m. Prahy Karlem Březinou.Služba dopravy na zavolání
je poskytována osobám, potřebujícím intenzivní péči, které nemohou využívat
ani bezbariérové spoje MHD. Nová služba je pro ně jedinou možností, jak se dopravit
k lékaři, za kulturou, do školy apod. Zájem o tuto službu se neustále zvyšuje a počet
přepravených osob trvale roste, zřejmě i v závislosti na postupném stárnutí populace.
Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností se služba ukazuje jako mimořádně
prospěšná a potřebná. Problémem však je nedostatečná kapacita zejména u služby
s asistencí před zahájením a po ukončení přepravy. Hlavní město Praha proto zajistí
prostřednictvím společnosti ROPID od září 2011 navýšení kapacity nejvíce požadovaných služeb o cca 20%.
„Jednou z našich největších priorit je, aby byla Praha pro zdravotně postižené občany
co nejpříjemnějším místem pro život. Proto se snažíme odstraňovat veškeré bariéry
tak rychle jak je to jen možné. Tato služba je určena občanům, kteří potřebují intenzivní
péči a doprava na zavolání je pro ně jedinou možností jak se dopravit k lékaři,
ale třeba i za kulturou,“ uvedl první náměstek primátora Karel Březina.
„Zdravotně postižení mají právo, aby měli stejné příležitosti jako zdraví občané.
Praha dělá maximum, aby jim zajistila možnost zapojit se do života města a zvýšila
jejich šance na seberealizaci. Zlepšení dostupnosti dopravních služeb je proto velmi
pozitivním krokem a zapadá také do našich dlouhodobých plánů na podporu zdravotně
postižených, například v oblasti integrace na pracovním trhu,“ doplnil radní
pro sociální politiku Petr Dolínek.
Vzhledem k vysokým nákladům (letos dosáhne potřeba finančních prostředků
až 20 mil. Kč) a stálému převisu poptávky se také jeví jako nezbytné nastavit regulační
mechanismy, které na jedné straně umožní i nadále využívání služby těmi,
kteří ji nezbytně potřebují a na druhé straně omezí její zneužívání na nejnižší
možnou míru. NRZP připraví návrhy regulačních opatření. Ta by měla zajistit,
aby službu využívali pouze lidé, kteří ji opravdu potřebují, a to i s ohledem na účel
cest. Návrhy také posoudí možnost zavedení kilometrického tarifu a jeho výše.
Kombinace regulačních opatření a zvýšené kapacity by měla být zárukou stabilního
a kvalitního poskytování potřebných dopravních služeb zdravotně postiženým
spoluobčanům.

Zdroj: portál Hl. m. Prahy
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Po Praze se skútry – unikátní služba pro hendikepované
Máte hendikep, kvůli kterému nemůžete coby turista projít Prahu, protože vám
to prostě vaše postižení nedovolí? Nevadí – problém lze vyřešit. Je pravda,
že tuto možnost využijí spíše jen cizinci, protože pro kapsu našeho občana bude
služba zřejmě drahá, ale i tak je to dobrá zpráva. Pro hůře pohyblivé návštěvníky matičky Prahy je totiž připraven nový projekt – Prahou na skútru. Je to jedna
z možností, jak se zblízka seznámit s pražskými pamětihodnostmi. Prohlídka probíhá
za přítomnosti vyškolené a zkušené průvodkyně, která jde před skútry pěšky a pomáhá
případně „razit cestu“.
S nápadem přišla Lea Skanderová z firmy Accessible Prague s.r.o., která se od roku
2007 věnuje zpřístupňování Prahy a České republiky tělesně postiženým, zejména
vozíčkářům. Seniory a hůře pohyblivé lidi potkávala na těchto čtyřkolových skútrech běžně v Anglii, kde pobývala. Pro začátek proto zakoupila tři skútry, se kterými
návštěvníkům bude možné krásy Prahy ukazovat pěkně zblízka.
Skútr Cityliner 410+ firmy Meyra je jednoduchý na ovládání, bezpečnost i uživatelský
komfort. Čtyřkolové vozítko s ručním ovládáním může jezdit i po chodníku.
Jeho maximální rychlost je 12 km/hod. a široká kolečka jsou vhodná i pro dláždění
Starého Města.
Partnera projektu našla Lea Skanderová v Hotelu Yasmin, který je bezbariérový
a pro vyjížďky má výhodnou polohu. Tady budou mít skútry své stanoviště
a odsud budou prohlídky začínat a také tady končit. Vstříc projektu vyšel
i Magistrát hl. města Prahy.
Trasy jsou prozatím vytipované tři. Ta nejdelší je čtyřhodinová a turisté s ní zavítají
i na druhý břeh, na který přejdou po Karlově mostě. Druhá trasa je zavede
na prohlídku Starého Města a Židovského Města a třetí túra s podtitulem
Po cestě k demokracii je provede Novým Městem. Cena za prohlídku se pohybuje
podle délky trasy od 2500 do 2900 korun na osobu. V této ceně je zapůjčení skútru
a průvodcovské služby, případně se ke každému skútru může pěšky přidat jeden
člověk coby doprovod. Baterie ve vozítku vydrží na dvě prohlídkové trasy denně,
dobíjení se provádí přes noc. Dojezd na jedno nabití je 35 km.
Zdroj: portál Hl. m. Prahy

Revoluce v metru. Zmizí mezery
Nové nájezdové plošiny mají umožnit snadnější nástup do vlaků metra tisícům lidí,
zejména vozíčkářům.
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Je to jen několik centimetrů, pro někoho banalita. Jenže jsou to centimetry,
které mohou rozhodnout o tom, zdali člověk upoutaný na vozík pojede metrem či nikoli.
V Praze je to zásadní věc pro tisíce lidí omezených v pohybu. V pátek dopoledne
ve stanici Depo Hostivař možná nastal zlom. Zkoušeli zde totiž nájezdové rampy,
které by mohly nástup výrazně usnadnit. Jedná se o zhruba metr velké nájezdové
plochy, které sníží výškový rozdíl nástupiště a vlaku.
Jak se ukázalo po prvních testech, mohl by to být skutečně velký pomocník,
vše je ale teprve na začátku a bude nutné překonat ještě hodně překážek, než se objeví
v metru nájezd pro vozíčkáře natrvalo.
Kladně zhodnotil nájezd také Michal Prager, který dlouhodobě spolupracuje s městem
a se sdružením Asistence v odbourávání bariér z městské hromadné dopravy. „Po tom,
co jsem to několikrát vyzkoušel, myslím, že by to mohla být dobrá pomoc. Normálně člověk musí překonávat bariéry dvě, když zde ta plošina není a výškový rozdíl
mezi nástupištěm a vlakem metra je mnohem větší. Když tu nájezd je, výškový rozdíl
se eliminuje,“ popsal Michal Prager, který se pohybuje na elektrickém vozíku.
Snadnější je podle jeho slov nájezd s většími kolečky, jelikož mezi nástupištěm
a nájezdovou plochou stále zůstává několikacentimetrová mezera.
O něco skeptičtější k novému systému byla Jarmila Onderková, která používá
mechanický vozík a také externě pracuje pro Pražskou organizaci vozíčkářů.
Nicméně sama najela do metra bez větších potíží.
„Mouchy to má. Problém je, že člověk vyjede na tu pěticentimetrovou rampičku
a čeká ho další vyvýšení, další schůdek. Když má člověk na mechanickém vozíku
silné ruce a je trochu sportovec, tak to určitě zvládne. Jenže dnes to musíme brát tak,
že je tu klid, nikdo na nás časově netlačí, nejsou tu lidé, není tady rozbředlý sníh,
nebo písek, což by asi byla realita v zimě a pak by to mohlo prokluzovat,“ upozornila
Jarmila Onderková.
Podle jejích slov, ale zatím nezná lepší řešení a možná by bylo dobré se podívat na to,
jak problém s nástupem řeší v zahraničí.
Zajímavé je určitě to, že ne všechny stanice mají tak problematický nástup jako Depo
Hostivař. Podle slov Michala Pragera je z hlediska nastupování do metra nejhorší
právě trasa A, kde je i Depo Hostivař, jelikož výškový rozdíl je zde největší.
O něco lépe je na tom trasa B, a vůbec nejsnazší je nástup na trase C, kde jsou moderní
soupravy metra lépe uzpůsobené k přestupu. „Celá linka A a B jsou na tom špatně.
Třeba na Muzeu (trasy A) je to hodně velký rozdíl, musím se tam hodně rozjet a
nemám z toho dobrý pocit. Na Černém Mostě už je to o něco lepší. Na céčku je výškový rozdíl mezi vozem a nástupištěm minimální a také je hrana dveří blíže nástupišti,
takže tu spáru překonám snadněji,“ popsal stav na několika místech v metru Prager.
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Bude to složité, nesmí vyčnívat
Včerejší testy se ale víceméně setkaly s kladnou kritikou. Na místě samozřejmě
nechyběli ani zástupci pražského dopravního podniku (DP). „Většině vozíčkářů
by to opravdu pomohlo. Je to ale zatím jen zkouška jednoho z řešení. Základní
problém pro dopravní podnik je, že na nástupišti by nemělo být nic, co jakkoli
vyčnívá. Musíme si uvědomit, že lidé dobíhají metro, mohou o to zakopnout
a máme tu hned úraz. Tomu musíme nejdříve předejít. Je to ale jedno z možných
řešení s tím, že na každém nástupišti by byla vždy v jednom směru jedna nájezdová
plošina,“ potvrdil Jan Urban vedoucí oddělení strategie z DP.
Upozornil, že by nájezdy byly samozřejmě jen v bezbariérových stanicích, jinde
by to nemělo logiku. Instalace tohoto zařízení do stanic metra by mohla stát řádově
statisíce korun, takže by se určitě nejednalo o věc, kterou by si z rozpočtu nemohl
dopravní podnik dovolit.
Spíš bude záležet na to, zdali by získal povolení k instalaci od Drážního úřadu
a podobně.
Kromě nájezdové plochy se včera ve stanici Depo Hostivař zkoušela ještě plošina,
která by byla namontována ve vlaku metra a na nástupišti by se v případě potřeby
vysunula, zmizela by tak zcela mezera mezi vlakem a nástupištěm. „Asi by bylo lepší,
kdyby plošina byla plynulá a nemusela se překonávat ta mezera. Nicméně bude třeba
to ještě dořešit, jen doufám, že se to alespoň nějakým způsobem posune a problém
se vyřeší,“ řekla Jarmila Onderková.
Druhý způsob je ale podle Jana Urbana z dopravního podniku spíše nereálný.
„Je třeba si uvědomit, že plošinu by pravděpodobně musel ovládat strojvedoucí,
který by ale správně vůbec neměl opustit své místo. To je první úskalí. Pokud by to bylo
možné, stejně si moc nedovedu představit, jak by se to v přepravní špičce zvládalo,
a to i přesto, že to trvá jen několik vteřin. Spíše se kloním k první variantě, navíc
ta druhá tu dnes byla spíš náhodou,“ dodal Urban.
Takže za jak dlouho, v jakých stanicích, a jaký systém řešení? To jsou tři nejzásadnější
otázky, které si jistě budou klást vozíčkáři. Odpovědi zatím nemohou být ani v jednom
případě stoprocentní, ale včerejší zkoušky dávají rozhodně velikou naději na zlepšení
cestování v MHD.
Nakloněn by tomu měl být i magistrát, který slibuje velkou podporu odstraňování bariér.
Jak to vypadá?
Nájezdová plocha, kterou včera zkoušeli ve stanici metra Depo Hostivař, je unikátním
stavebnicovým systémem. Výrobek je 100 % polyetylen a díky stavebnici je mož-
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né upravovat velikost dle potřeb. Má vysokou nosnost – 80 tun na metr čtvereční,
byl prověřen přejezdem tanku. Obsahuje protiskluzové komponenty a na výrobek
je záruka pět let. Výrobek, který byl testován, je od společnosti Excellent Systems.
Zdroj: portál Hl. m. Prahy

Bezbariérové toalety v Japonsku
V zemi vycházejícího slunce budete potřebovat na toaletě jen tři věci: budík, slovník
a zelené pantofle. Na zdejších toaletách pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace můžeme objevit věci, se kterými se v Evropě příliš často nesetkáváme.

Toaletní mísa
V dnešním Japonsku se používají dva typy toalet. Tradiční místní typ ( wašiki ) tvoří oválná
mísa vzdáleně připomínající dětský kočárek. Je zapuštěná do podlahy a používá
se bezkontaktně. S ohledem na pozici v podřepu není tento typ pro osoby se zdravotním
postižením vhodný, a proto se s ním na bezbariérových toaletách vlastně nesetkáte.
Od poloviny minulého století se začal masivně používat druhý typ ( jóšiki ), což je nám
dobře známá konstrukce sedací splachovací toalety.
O používání japonských toalet u nás kolují často humorné legendy. Pravdou však je,
že první setkání s elektronicky ovládaným ostřikem a osoušením vlastního pozadí
se většinou neobejde bez jistých rozpaků. Zvyknete si ale rychle. Časem by vás také
už nemělo překvapovat automatické přehrávání hudebního podkresu pokaždé,
když vaše tělo v souvislosti s vyměšováním vyloudí nějaký ten méně zvukomalebný tón.
Bývá totiž nastaven hlasitý zvuk vodního splachování, což pravidelně přinutí cizince
k okamžitému opuštění mísy. Řešení je přitom jednoduché. Stačí s pomocí slovníku
na ovladači zvolit do hudebního podkresu třeba ptačí zpěv a je po problému.
Nejmodernější zařízení jsou vybavena i pokročilými prvky elektronické regulace.
V nich lze nastavovat teplotu vody, sílu ostřiku a polohy trysek. Toalety nabízejí
i fyzioterapeutické služby pro posilování svalstva pánevního dna. Jedná se o pulzní,
pohybové a turbo masáže. Na ovládacím panelu můžeme nastavit i klyzmatické mytí,
což je v podstatě lehký klystýr. Velmi rozšířená je uhlíková deodorizace a UV sterilizace.
Popis ovládání funkcí však bývá pouze v japonštině a zkoušet tlačítka náhodnou
volbou nelze s čistým svědomím doporučit.
Toaletní mísy v Japonsku ovšem nejsou vždy a všude elektronické. Velmi snadno
narazíme i na klasické provedení, kdy veškerá hygienická práce zůstane na nás.
I na mechanických splachovacích toaletách ale nalezneme jeden zajímavý detail.
Umývátko rukou. Je umístěno za toaletou přímo nad nádržkou vody ke splachování.
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Voda po umytí rukou tak neteče okamžitě do kanalizace, ale je sekundárně použita pro spláchnutí toaletní mísy. Jen výjimečně zatím objevíte nouzovou signalizaci
na stěnách a při podlaze. V každé pořádné toaletě však naleznete hned za dveřmi
pantofle. Místní společenská etiketa totiž vyžaduje během návštěvy WC používání
výhradně zelených gumových přezůvek.

Umyvadla
Na japonských veřejných toaletách s bezbariérovou úpravou se můžeme setkat celkem
se třemi druhy umyvadel. Liší se velikostí, umístěním a především svým účelem.
První druh je nám důvěrně známý. Jedná se o klasické mělké umyvadlo bez nohy,
které umožňuje bezproblémový podjezd. Toto umyvadlo bývá většinou doplněno
madly ze dvou či tří stran a zrcadlem naklopeným v pevném úhlu. Za pozornost stojí
i ergonomicky jednoduché dávkování tekutého mýdla z pružného kulového zásobníku.
Druhé umyvadlo je zajímavější. Svým mohutným bachratým korpusem napovídá,
že není primárně určeno pro hygienické výkony osob na invalidním vozíku.
Také pomocná madla tu chybějí. Umyvadlo připomíná spíš malou vanu.
Napovídá tomu i způsob napouštění vody bez výtokové armatury. Celkový „vanový“
dojem podtrhuje připojená sprchová hadice s rozetou. Ačkoliv je v podlaze odtoková
gula, na celkové sprchování to není. Délka sprchové hadice to nedovoluje.
Třetí druh umyvadla je nejzajímavější. Jedná se o malé jednoduché umývátko rukou.
Z prostorových důvodů je velmi ploché a svým tvarem nám připomíná spíš pisoárovou mušli. Chytrá myšlenka spočívá v tom, že je umístěno v přímé dosahové vzdálenosti osoby sedící na toaletní míse. Předpokládá se, že při použití toalety dojde
ke znečištění rukou a malé umývátko pak nabízí šanci očistit se ještě před oblékáním
či přesedáním na vozík. Jak prosté.
Univerzální lůžko
Pro všechny, kteří pocítí touhu po krátké fyzioterapeutické relaxaci ve vodorovné poloze
je na toaletě k dispozici sklopné lůžko. Tato plocha má univerzální použití
a poslouží i osobám vykonávajícím rodičovskou péči v případě, že jim z nějakého
důvodu nevyhovuje sousední přebalovací pult. Zajímavým praktickým doplňkem
bývá i BABY BOX, což je dětská sedačka zavěšená na stěně pro dočasné odložení
neposedného mláděte.
Na závěr je však nutno upozornit na jedno malé varování. Koho by napadlo
dát si na toaletním lůžku „šlofíka“, musí si nařídit budíka. Po 30-ti minutách
pobytu na toaletě se totiž dveře na chodbu automaticky otevírají.
Ing. Petr Šika, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
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Amniocentéza

Informace pro pacienty a rodiny
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Amniocentéza
Následující text vám přináší informace o amniocentéze.
Vysvětluje, co to je amniocentéza, kdy a jak se provádí.
Popisuje, co bude následovat po samotném výkonu, jaký má
amniocentéza přínos a jaká jsou rizika s ní spojená. Cílem
tohoto letáku je poskytnout vám odpovědi na základní otázky,
které jsou pro vás důležité a objasnit informace, kterým
nerozumíte. Prostudujte si tento leták před genetickou
konzultací.

Co to je amniocentéza?
V děloze se plod vyvíjí v tzv. amniovém vaku, tj. v dutině
vyplněné tekutinou. Amniocentéza je metoda, pomocí níž se
odebere malé množství tekutiny („plodové vody“) z amniového
vaku pro genetické vyšetření během těhotenství. Tento proces
se nazývá prenatální diagnostika a amniocentéza je jednou z
nejčastějších metod pro vyšetření genů nebo chromosomů
dítěte. Amniocentéza vám může být doporučena na základě řady
důvodů jako například:
•
•
•
•
•

Vzhledem k Vašemu věku máte vyšší riziko (narození
dítěte s chromosomovou aberací).
Vy nebo váš partner máte genetické onemocnění, které
může být přeneseno na vaše dítě.
Ve vaší rodině nebo v rodině vašeho partnera se vyskytlo
genetické onemocnění a existuje tak riziko, že se toto
onemocnění může přenést na vaše dítě.
Máte již dítě postižené genetickým onemocněním.
Měla jste již jiný typ vyšetření během gravidity (například
ultrazvukové vyšetření, vyšetření nuchální translucence
nebo krevní test při prenatálním screeningu), které
prokázalo, že vaše dítě má zvýšené riziko genetického
onemocnění.
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Jak se amniocentéza provádí?
Amniocentéza představuje odběr malého množství amniové
tekutiny obklopující dítě v děloze. Nejprve je ultrazvukem
vyšetřena poloha plodu a placenty. Následuje očištění kůže nad
zvolenou oblastí dělohy desinfekčním roztokem. Za kontroly
ultrazvuku zavede lékař tenkou jehlu přes kůži a břišní stěnu do
dělohy a injekční stříkačkou odebere malý vzorek plodové vody
(okolo 15 mililitrů, což jsou asi tři kávové lžičky).
Tekutina obklopující plod obsahuje odloupané kožní buňky dítěte
a ty budou v laboratoři použity k vyšetření jeho genů a
chromosomů. Velmi výjimečně se stane, že lékař provádějící
vyšetření není schopen získat dostatek tekutiny při prvním
vpichu a bude nucen vpich opakovat.

Kdy se amniocentéza provádí?
Amniocentéza se obvykle provádí po 16. týdnu těhotenství, tj.
později než CVS (viz letáček „CVS – Odběr choriových klků“).
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Je amniocentéza bolestivá?
Většina žen považuje amniocentézu za nepříjemnou, samotný
zákrok však není příliš bolestivý. Zákrok obvykle trvá několik
málo minut. Po zákroku některé ženy cítí napětí v děloze nebo
jeden den je oblast okolo vpichu citlivější.

Co se děje po amniocentéze?
Samotný výkon trvá jen několik minut. Doporučujeme, aby vás
doprovodil váš partner, který vás před a po zákroku podpoří. Pár
dní po vyšetření odpočívejte, polehávejte, vyhýbejte se zvedání
těžkých věcí a cvičení. Pokud zaznamenáte: bolesti v břiše,
přetrvávající déle než 24 hodin, horečku, neobvyklý vaginální
výtok nebo dokonce krvácení, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jaká jsou rizika amniocentézy?
Maximálně 1 žena ze 100 (maximálně 1%) po amniocentéze z
neznámých důvodů potratí. Naprostá většina těhotenství (99%)
pokračuje zcela normálně až do přirozeného porodu. Neexistují
také žádné důkazy o tom, že je amniocentéza škodlivá pro vaše
dítě.

Je amniocentéza spolehlivá?
Spolehlivost a přesnost jednotlivých genetických vyšetření je
rozdílná v závislosti na typu genetické nebo chromosomové
změny, pro kterou bylo vyšetření prováděno, proto vše podrobně
projednejte vaším lékařem.
Výjimečně se stává, že odebraný vzorek plodové vody (při
amniocentéze) neobsahuje dostatek buněk pro stanovení (u 1 ze
100 odebraných vzorků plodové vody). Pokud k tomu dojde ve
vašem případě, budete o tom neprodleně informována a bude
vám nabídnuto náhradní řešení.
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Mohou být amniocentézou
genetická onemocnění?

zjištěna

všechna

Vyšetření poskytuje informaci jen o onemocnění, pro které bylo
provedeno. Obecně je indikováno jen pro určitá genetická
onemocnění, ne pro všechna. Výjimečně může odhalit i jiné
geneticky podmíněné onemocnění.

Jak dlouho budu čekat na výsledky?
Doba nezbytná k získání výsledků záleží
na typu onemocnění, pro které jste
vyšetřována. Mohou to být jen 3 dny, nebo
také 2-3 týdny. Pokud čekáte na výsledek
déle, neznamená to nutně, že bylo
zjištěno něco neobvyklého. Může to být
proto, že buňky potřebovaly více času pro
svůj růst v tkáňových kulturách. Rychlost
růstu není možné laboratorně ovlivnit.
Jestliže podstupujete amniocentézu
z důvodu podezření na vzácné genetické
onemocnění, zeptejte se svého lékaře, kdy dostanete výsledky.
Jakmile budou laboratorní výsledky uzavřeny, klinický genetik
vám je podrobně vysvětlí při genetické konzultaci. Se svým
lékařem můžete po dobu a/nebo po konzultaci probrat všechny
záležitosti, které vás zajímají.

Co když výsledek bude pozitivní ?
Pokud výsledek prokáže u vašeho dítěte genetické onemocnění,
lékař vám vysvětlí, co to znamená a jak závažně bude vaše dítě
po narození nemocné. Projde s vámi možnosti léčby a šance její
dlouhodobé úspěšnosti. Pohovoří o vašich individuálních
možnostech toto onemocnění zvládnout, poskytne příslušnou
literaturu a kontakty na svépomocná sdružení pacientů s tímto
onemocněním. U velmi těžkých a neléčitelných onemocnění s
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vámi probere i možnosti zákonného přerušení těhotenství.
Pomůže vám v rozhodování s ohledem na to, co bude nejlepší
pro vás a pro vaše dítě. Výjimečně se může stát, že vyšetření
odhalí neobvyklý chromosomový nález, jehož vliv na vaše dítě
není dosud znám. V takovém případě vám lékař nebude moci
poskytnout jednoznačný závěr.

Rozhodování o podstoupení amniocentézy
Rozhodování o podstoupení amniocentézy během těhotenství
může být pro vás obtížné. Je proto důležité si uvědomit, že tento
výkon nemusíte podstoupit, pokud nechcete. Amniocentézu
byste měla podstoupit jen v případě, že vy i váš partner
považujete výsledky vyšetření za velmi významné a riziko
potratu spojené s amniocentézou za méně závažné s ohledem
na celkový pozitivní dopad genetického vyšetření.
Projednání následujících informací s klinickým genetikem, by
vám mělo pomoci ve vašem rozhodování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace o genetickém onemocnění, pro které se
genetické vyšetření provádí.
Výše genetického rizika pro vaše dítě, pro které vyšetření
zvažujete.
Jaký výsledek genetické vyšetření přinese.
Spolehlivost genetického vyšetření.
Riziko nejistého výsledku a případná nutnost opakování
vyšetření.
Riziko potratu po amniocentéze.
Jak dlouho se bude čekat na výsledky vyšetření.
Jak budete informováni o výsledcích.
Možnosti dalšího postupu v případě prokázání genetického
onemocnění u vašeho dítě.
O emocionální zátěži spojené s pozitivním nálezem.
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Toto je jen několik informací, které byste měli vědět před tím,
než se rozhodnete amniocentézu podstoupit. Můžete se rovněž
seznámit s informačním letáčkem ,,Často kladené otázky“, což je
přehled otázek o genetickém vyšetření, které můžete položit při
genetické konzultaci. Tyto otázky již dříve pokládali lidé s
podobnou zkušeností jako vy. Otázky si předem promyslete,
zaznamenejte a přineste si je s sebou ke genetické konzultaci.
Pokud budete potřebovat tlumočníka do vašeho rodného jazyka,
požádejte předem příslušné genetické pracoviště o jeho
zajištění.

Více informací můžete získat:
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2.LF a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel: +420 224433501; Fax: +420 224433520
Email: klinicka.genetika@fnmotol.cz
http://ublg.lf2.cuni.cz
Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti
J. E. Purkyně;
www.slg.cz
Genetika - váš zdroj informací o genetice.
www.genetika.wz.cz/genealogie.htm
Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická
vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České
republice (CZDDNAL)
www.uhkt.cz/nrl/db
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EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o
genetickém vyšetření (v angličtině).
www.eurogentest.org
Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi o
vzácných chorobách, klinických testech, lécích a spojení na
svépomocné skupiny v celé Evropě (v hlavních evropských
jazycích).
www.orpha.net
… nebo kontaktujte své regionální genetické pracoviště:
www.slg.cz/app/index/25/seznam

Vytvořeno podle informačních letáků vypracovaných nemocnicemi Guy's a St.
Thomas Hospital, Londýn a Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists, www.rcog.org.uk/index.asp?PageID=625 a IDEAS-Genetic
Knowledge Park.
Tato práce byla podpořena projektem Eurogentest v rámci Evropského 6. RP;
číslo kontraktu -NoE 512148
Překlad: Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole
Březen 2008

Ilustrace: Rebeca J Kent
www.rebeccajkent.com
rebecca@rebeccajkent.com
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Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti
s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.
Společnost se zejména snaží:
• zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
• organizovat setkání a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním
CMT a jejich rodin,
• vytvořit seznam lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví,
seznámených s problematikou choroby CMT,
• vytvořit seznam výrobců a dodavatelů pomůcek vhodných pro osoby s onemocněním CMT,
• shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
• zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi,
• navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týkajících se život ních podmínek zdravotně postižených,
• sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků
i právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
• vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozšířena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neobjasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze
i horních končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na
periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují.
Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají
vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií,
při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly
inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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