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Milí přátelé,

léto nám skončilo a my se musíme pomalu chystat na sychravé a mrazivé dny. Nebude
trvat dlouho, a objeví se první sníh a náledí. Často se stane, že ti z Vás, kteří musejí
ráno do práce, se přes závěje a ledové cesty dostávají jen velmi těžce. Litujeme však
vyčerpat si na tyto situace dovolenou, a proto to nakonec, s vypětím všech sil, nějak
zvládneme. To ale nemusíme!!!
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 stanoví okruh a rozsah
jiných důležitých osobních překážek v práci. Vláda tak dle § 199 odst. 2 zákoníku
práce stanovila okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých
přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Jednou z takovýchto překážek je dle přílohy tohoto nařízení
i znemožnění cesty do zaměstnání. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu
na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně
postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá. Znamená to,
že pokud tedy jezdíte do práce autem a ranní kalamita Vám to nedovolí, máte nárok
jeden den na placené volno. Neznamená to, že jde pouze o jeden den za celou zimu,
těch může být samozřejmě více, nesmí však být těchto dnů více za sebou.
Jinak bych se ještě rád vrátil k zářijovému setkání ve Velkých Losinách. Dle všech ohlasů
se akce velmi vydařila. Vyslechli jsme si velmi zajímavou přednášku o preimplantační diagnostice u vzácných onemocnění včetně CMT a moc se nám vyvedl
výlet na přečerpávací přehradu Dlouhé Stráně. Moc se osvědčil systém záloh,
protože až na jednoho přihlášeného, který si krátce před akcí přivodil úraz, dorazili
všichni. Se zálohami je mnoho práce, ale je to lepší systém, než se několik
dní před konáním srazu dozvídat, kdo si to nakonec rozmyslel a nedorazí.
Všem zúčastněným i organizátorům patří velký dík za super setkání.
Nakonec jedna politická poznámka. Poslední říjnový víkend nás čekají předčasné
volby, kdy budeme rozhodovat o budoucnosti nás všech na další čtyři roky. Nebudu
Vám radit, koho máte volit. Jen Vás chci poprosit, abyste nedali na líbivá slova
a nesplnitelné sliby, a abyste při volbě mysleli i na své potomky a na to, aby jim po nás
nezůstala jen zadlužená „hrouda“.
Váš předseda Michal
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Vikendové setkání Společnosti C-M-T ve Velkých Losinách

Už před mnoha lety, kdy jsem se od doktora Mazance z FN Motol dozvěděla
o Společnosti C-M-T a jejich internetových stránkách, jsem si jako osoba s CMT pravidelně pročítala články ohledně naší nemoci, důležité informace, týkající se výzkumu,
rehabilitace, prevence atd. A samozřejmě jsem zavítala i do složky GALERIE,
kde jsem zhlédla téměř všechny fotky z různých víkendových setkání a seminářů. Vždy
mě to hodně zajímalo a přála jsem si, abych se takového setkání mohla také někdy
zúčastnit. Letos jsem se poprvé domluvila s „céemťačkama“ Alčou Bodockou a Naďou
Kapičákovou, které jsem poznala před 6 lety v Janských Lázních, a staly se z nás dobré
kamarádky, že si uděláme výlet do Velkých Losin na setkání šlenů Společnosti C-M-T.
Hned po příchodu do hotelu Praděd jsme u recepce narazily na paní Klouzalovou,
kterou jsem do té doby znala jen z fotografií nebo po hlase přes mobilní telefon.
Bylo to velice příjemné poznání, je to milá, energická, usměvavá paní, která má vše
„silně“ pod kontrolou. Hned se nás ujala, vyřídila všechny papíry ohledně ubytování,
vrácených záloh, včetně jízdenek a vstupného do vodní elektrárny Dlouhé Stráně.
Její pečlivě připravené obálky se jmény všech účastníků (a to nás bylo 42+10 dětí!)
mě ihned napověděly, že její práce pro naši Společnost je určitě hodně náročná,
jak fyzicky, tak časově, a za to jí patří můj obdiv a mé velké DÍKY! Po společné
večeři jsme se přesunuli do jednací síně, kde proběhla přednáška od Ing. Karin Klusové
ze společnosti HANDI JOBS a potom nás Michal Šimůnek seznámil s programem
na celý víkend, a také nás obeznámil s novinkami, týkajícími se CMT, a též se situací
v Janských Lázních. Michala znám už několik let, potkáváme se spolu v lázních,
a letos mi pomáhal při problémech, spojených právě s lázněmi. Musím i jeho práci
velice kladně ohodnotit, jak já jsem ho poznala, je to chytrý člověk s všeobecným
přehledem, který se za nás, pacienty s CMT, „pere“ jak se dá :-). Já osobně jsem
ráda, že právě on je předseda naší Společnosti, že se zajímá o problematiku kolem
zdravotnictví, a pokud je nějaký problém, nebojí se oslovit i samotné ministry
a jménem „céemťáků“ s nimi jednat a navrhovat lepší řešení problémů. Na závěr
večera jsme měli ještě příjemné překvapení v podobě dárků. Každý člen si odnesl
tašku s brambůrkami, svíčkou, cereáliemi a lahví Becherovky, která by jistě chutnala
i našemu panu prezidentovi, který tam byl s námi:-). Tedy alespoň na plakátu s vlastnoručním podpisem a věnováním členům Společnosti, který dnes určitě dělá radost
Blance Klouzalové, která tento plakát vydražila :-).
Po sobotní snídani nás čekala přednáška „Současné možnosti preimplantační
genetické diagnostiky choroby CMT“. Byla velice zajímavá a myslím, že všichni
zúčastnění jsme byli rádi, když jsme se dozvěděli o tom, že naše děti mají šanci
na zdravé potomky pomocí této metody. Odpoledne pak většina z nás vyrazila
na nedalekou vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Autobus nás vyvezl nejprve k dolní
nádrži, kde byla přednáška o výstavbě a fungování elektrárny, a poté jsme vystoupali,
také autobusem a někteří auty, k horní nádrži. Povím Vám: byl to zážitek! Kdo jste tam
ještě nebyl, vřele doporučuji! Stojíte na nejvyšším místě hory, která má místo vrcholku
ohromné „jezero“ a rozhlížíte se kolem dokola po kráse Jeseníků…
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Po takto krásně stráveném odpoledni jsme si pochutnali ve vyhlášené cukrárně
v hotelu Praděd na zákusku a posléze i na večeři v hotelu. Večer jsme pak byli zvědaví
na Jazzový dýchánek v místních lázních, kam někteří z nás vyrazili za noční zábavou.
Po nedělní snídani měli všichni možnost obdivovat a popřípadě si i zakoupit krásné
výrobky od Nadi Kapičákové, která i přes své zdravotní problémy, spojené s jemnou
motorikou, vyrábí překrásné a precizně vypracované výrobky z látek metodou zvanou
PATCHWORK. Mrzí mě, že jsme nestihly s Alčou a Naďou vyzkoušet místní termální
bazén, ale člověk za 2 dny hold vše nestihne. Snad to nebyla naše poslední návštěva
Velkých Losin.
V neděli, když jsem seděla v autobuse a vracela se zpět do Tábora, měla jsem báječný
pocit z krásně prožitého víkendu. Zažila jsem konečně na vlastní kůži víkendový sraz
s lidmi, které jsem před tím nikdy v životě neviděla osobně, pouze na fotkách,
ale s kterými mě spojují podobné zdravotní problémy a „mutace genu“, na které
bohužel ještě nikdo nenašel lék. Mnozí z nás naše postižení vnímají jako prokletí,
jako nespravedlnost, proč zrovna JÁ? Ale v životě není nic „jen tak“. A možná časem
mnozí z nás pochopí, že právě díky své zákeřné nemoci jsme se potkali se vzácnými
lidmi, které bychom jinak nepotkali, a zažili jsme plno neopakovatelných zážitků,
které bychom jako „zdraví“ jedinci nikdy nezažili. Má oblíbená životní kréda jsou
mimo jiné, že „všechno špatné je pro něco dobré“ a „člověk se má těšit z maličkostí“
a hlavně se pořád musíme na něco těšit! A proto jsem ráda, že když už jsem céemťačka,
tak že jsem se stala součástí naší Společnosti, poznala vzácné lidi a budu se těšit
na další setkání s Vámi všemi!
Léňa Vostřáková

zleva p. Kapičáková, p. Bodocká, p. Vostřáková
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Zúčastnili jsme se

…Noc snů v ZOO Ostrava

V ostravské zoologické zahradě se 4. září uskutečnil již sedmý ročník speciální akce
pro handicapované děti – Noc snů. V červnu byla akce z důvodu nepříznivého
počasí zrušena. Tentokrát ale počasí vyšlo. A přišlo i rekordních 250 účastníků!
Bohatě zastoupena svými členy a jejich rodinnými příslušníky byla i Společnost C-M-T.
Pro děti byl připraven večer plný zážitků – malování na obličej, nasvícená zahrada,
zastavení u dotykových stolků s nejrůznějšími přírodninami nebo setkání s živými
zvířaty, která si děti mohly pohladit. Poděkování patří celému kolektivu zaměstnanců ZOO Ostrava, kteří akci připravili a podíleli se na perfektní organizaci a zajištění.

…Víkendové setkání na Severomoravské chatě v Jeseníkách

Ve dnech 16. - 18. srpna se uskutečnilo ve spolupráci s občanským sdružením
HANDI JOBS víkendové setkání na Severomoravské chatě v Jeseníkách. Díky pěknému
počasí, tradičně pohostinnému prostředí a ochotnému personálu chaty prožili všichni
přítomní velmi příjemné víkend uprostřed krásné přírody. Páteční večer byl věnován
společnému posezení, sobota pak návštěvě akce CIHELNA 2013, která se každoročně
koná v okolí města Králíky a je spojená se současnou i minulou armádní tématikou.
Večer byl věnován společnému grilování a posezení u táboráku. Akce se moc povedla
a za rok ji určitě zopakujeme.
Blanka Klouzalová
PROSBA!!!
Prosíme naše členy, aby sledovali akce pro zdravotně postižené ve svém regionu
a posílali nám o nich informace, budeme je zveřejňovat na našem webu a zasílet
je všem členům na věmí. Děkujeme.

ZOO Ostrava
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Společnost C-M-T
Zpráva z kongresu CMT
V červnu tohoto roku jsme se zúčastnili pravidelného celosvětového kongresu
CMT. Již tradičně se kongres konal v Belgii na předměstí Antverp. Během 2 dní
jsme se seznámili s aktuální situací CMT.
První den byl věnován klinické problematice, existenci registru pacientů CMT,
testování nových škál hodnocení pro různé věkové kategorie pacientů CMT –
škály hodnocení pro kojence, batolata, předškolní, školní věk, a dospělost. Testování
dle klinického obrazu, ale i dle zobrazovacích metod, jako například vyšetření
svalů dolních končetin magnetickou rezonancí. Důvodem tvorby škál hodnocení
je umožnit posun klinických studií léčby od zvířecích modelů ke klinickému
testování léčby na pacientech. Odpoledne bylo věnováno novým fenotypům
CMT v souvislosti s objevením nových kauzálních genů, tzn. rozšíření možnosti
diagnostiky i na méně časté formy CMT. Druhý den byl věnován hlavně novým
možnostem genetických testů - vyšetření všech kódujících oblastí lidských
genů tzv. exomové sekvenování a výzkumu příčin CMT na zvířecích modelech.
Určitou nadějí do budoucna byli příspěvky testování léčby na zvířecích modelech – například u kauzálních mutací TRPV4 genu, nebo dokonce testování léčby
u pacientů s kauzální mutací v genu SPTLC1 nebo v genu pro transportní protein
riboflavinu. Na léčbu u nejčastějších typů CMT se zatím stále čeká.
Příspěvky českých účastníků vyvolali živou diskuzi a opět ukázali, že hlavně díky
prof. Pavlu Seemanovi je v ČR diagnostika na světové úrovni.
Kongres není jen o znalostech, ale i o mezilidských kontaktech, neboť spolupráce
se zahraničními centry (USA, Velká Británie, Belgie…) je podmínkou udržení
kvality prozatím hlavně diagnostiky a znalostí o příčinách a vývoji nemoci CMT pro
české pacienty. Společenské večery dali mnoho příležitostí k těmto rozhovorům,
belgická skupina organizátorů je opravdu vřelá a pohostinná. Kongresu se zúčastnili i členi pacientských organizací z Belgie a USA.
Souhrnem, kongres byl odrazem posunu v diagnostice (možnost celoexomového
sekvenování vzácných forem CMT), znalostech o příčinách nemoci CMT
a připravenosti na první možné klinické studie léčby (existence škál hodnocení
nemoci). Byl i důkazem prvních pokusů léčby, která, jak se zdá, bude vždy přesně
specifikovaná typem genetické poruchy pacienta.
Za všechny členy české skupiny (prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., As. MUDr.
Radim Mazanec, Ph.D., MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D. a MUDr. Petra
Laššuthová, Ph.D.) zapsala
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
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Zpráva z Kongresu Peripheral Nerve Society – St. Malo,
Bretaň, Francie (29.06. – 03.07.2013)
V návaznosti na CMT Meeting v Antverpách proběhl mezinárodní kongres
Peripheral Nerve Society v 800 km vzdálené Bretani. Z České republiky
se kongresu zúčastnili 4 lékaři. Kongres se věnuje poruchám periferních nervů
v širším měřítku a byl rozdělen na část základního výzkumu a část, věnovanou
klinickým pozorováním s důrazem na léčbu.
První den byly organizovány dva vzdělávací workshopy. V bloku neurovědním
byly předneseny 4 přednášky, které se věnovaly funkčním vlastnostem periferních
nervů (vodivost, dráždivost a mechanismy poškození nervů). V klinickém bloku
byla velmi zajímavá a přehledná přednáška prof. Mika Shye o genetických testech
u CMT nemoci (to byl opravdový koncert), další přednášky byly věnovány
zánětlivým, amyloidovým a paraneoplastickým neuropatiím. Prof. Shy podal
přehledný algoritmus molekulárně genetických testů u CMT, vysvětlil nové trendy
tzv. next generation sequencing, exomové sekvenování atd. Pro nás je podstatné,
že se budoucnost molekulárně genetické diagnostiky ubírá směrem k plošnému
sekvenování mnoha desítek i stovek vzorků DNA současně. V praxi, tzn. provést
základní testy na nejčastější formy CMT nemoci (vyšetření 4 základních genů –
PMP212, MPZ, Cx32 a MFN2), pokud bude výsledek negativní, pak již přijde
na řadu plošné sekvenování mnoha genů současně (exomové sekvenování),
které by mělo odhalit příčinu CMT nemoci i u vzácných mutací.
Druhý den kongresu byl věnován hereditárním neuropatiím, kde mě zaujala
zajímává přednáška prof. Stevena Scherera na počest velikána prof. P. K. Thomase,
který poprvé vysvětlil poruchy v centrálním nervovém systému u mutací v connexinu 32, které způsobují druhou nejčastější formu hereditární neuropatie,
tj. CMTX. Z krátkých prezentací stojí za pozornost informace prof. Timmermana
o vlivu abnormní fosforylace nervových vláken na rozvoj hereditární motorické
neuropatie při mutaci HSPB1, dále sdělení švýcarských kolegů (dr. Hornemann)
o léčbě hereditární senzitivní neuropatie HSN1 suplementací vysokými dávkami
L-serinu.
Třetí den kongresu byl věnovaným zánětlivým neuropatiím, jejich diagnostice
a léčbě a čtvrtý den byl věnovaný metabolickým a toxickým neuropatiím. Celkem bylo předneseno více než 50 přednášek a prezentováno více než 150 posterů. Vzhledem k pětidenní délce kongresu byl vytvořen dostatečný prostor na osobní
setkání, z nichž mě potěšilo osobní setkaní s prof. R. Lewisem z Los Angeles
(dříve Detroit), prof. Hughesem z Londýna či prof. Yukim ze Singapuru (dříve Tokyo).
Městečko St. Malo je známé jako bývalá základna korzárů, a vyznačuje se malebným historickým centrem a impozantním opevněním. Pobřeží Bretaně nezklamalo
čerstvým povětřím, velkým přílivem a odlivem, který se střídal každých 6 hodin,
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proměnlivým počasím a nekonečnými plážemi, i když koupaní v Atlantiku příliš
nelákalo pro studenou vodu.
Kongres přinesl řadu novinek (v Evropě se koná 1x za 4 roky), inspirací a námětů
pro další práci. Ukazuje se, že dochází k významnému posunu v oblasti klinické
(přesná kvantifikace neurologického nálezu je předzvěstí nadcházejících klinických studií s potenciálními léky) a v oblasti genetické, kde se výrazně uplatňují
hi-tech postupy.
Jsem velmi rád, že náš team je na to dobře připraven a drží krok se světovými
trendy ve vyspělých centrech po celém světě.
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Kongres v Antverpách

Česká skupina v Antverpách
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Zdravotnictví
Přežije české lázeňství II.
V minulém bulletinu jsem Vás podrobně informoval o dění v českém lázeňství
a především o krizi v Janských Lázních. Po velice úspěšné demonstraci, kterou
jsem zorganizoval, se dne 01.06.2013 ustavil v Janských Lázních „Krizový štáb
lázní“. Společnost C-M-T se stala zakládající organizací a já jsem byl zvolen
mluvčím štábu za pacienty. Krizový štáb se pustil aktivně do práce a během
krátké doby získal komplexní a podrobné informace o stavu lázeňství u nás.
V úterý 25.06.2013 předali zástupci občanské iniciativy Zachraňme Vesnu
a Krizového štábu lázní Petici za uchování dětské lázeňské léčebny Vesna
v Janských Lázních předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. Pod petici se podepsalo
23 947 lidí. Předseda Senátu nazval prudké omezování lázeňské péče nesmyslným a varoval před kolapsem systému lázeňství v ČR. Postihl by nejen spektrum
a kvalitu zdravotní péče, ale způsobil by rozpad vysoce kvalifikovaných lékařských týmů, měl by sociální dopady na propuštěné pracovníky, znamenal by
i úpadek lázeňských města a těžila by z něho jen zahraniční konkurence, protože
některé lázeňské procedury jsou nenahraditelné. Předseda Lékařského odborového
svazu Martin Engel vyzdvihl lázeňskou péči jako součást koordinované rehabilitace a podtrhl, že komplexní rehabilitace není zbytečná. Lázeňství nesmí padnout
za oběť lobbystickým zájmům a farmaceutům, neboť má mnohdy při léčbě nenahraditelné místo. Zástupci pacientů vyzvali k zachování vysoké úrovně lázeňství,
přičemž upozornili, že v případě svalových onemocnění nemohou dlouhodobou
lázeňskou rehabilitaci nahradit žádné operace či léky. V takových případech je
zkrácení pobytů zcela nesmyslné.
27.06 zveřejnil ředitel SLL Janské Lázně Ing. Josef Šimurda tzv. stabilizační
plán. Oznámil, že počítá se zachováním lázeňského domu Vesna a s rozšířením
poskytované péče v tomto objektu i pro dospělé pacienty. Tento krok si podle něho
vyžádá drobné stavební úpravy, které mj. zajistí, aby byla zdravotní péče i služby
(jako ubytování a stravování) poskytována pro obě kategorie pacientů odděleně.
Tyto úpravy budou prováděny v následujících zhruba 12 měsících. Dospělým
pacientům by měla sloužit dvě samostatná patra Vesny, pro dětské pacienty tak
bude zajištěn dostatek prostoru. Z dnes necelých 800 lůžek v celém komplexu
Janských Lázní jich více než polovina (cca 460) bude i nadále sloužit léčebným
účelům, ať už lázeňským či rehabilitačním. Zbývajících zhruba 300 míst by mělo
být otevřeno široké veřejnosti: pro letní i zimní turistiku, kongresovou turistiku,
wellness apod. 55 zaměstnancům byla dána vedením lázní výpověď, a to i přesto,
že Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo zachování míst zdravotníků a jejich přesun
na odborná lůžka, u kterých legislativa požaduje větší počet zdravotnického
personálu, než u lůžek lázeňských.
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Protože navržený plán byl v rozporu s plánem a sliby ministra Leoše Hegera (zveřejnil jsem je v minulém bulletinu), požádal Krizový štáb lázní ředitele Šimurdu
o schůzku, na které by byla podrobně představena vize dalšího fungování Státních léčebných lázní Janské Lázně, a vyvráceny, případně vysvětleny všechny
dohady a spekulace. Schůzka byla domluvena na středu 31. července. Toho dne,
ještě před samotným jednáním, proběhlo v rámci ranního Studia 6 živé vysílání
České televize z Janských Lázní. V rámci programu jsem byl o rozhovor požádán i já, jeho záznam najdete v archivu ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/213411010110731-studio-6-ii/obsah/272750-krizovy
-stab-k-janskym-laznim/. V 10 hodin pak začalo jednání s vedením lázní. K němu
jsem připravil několik otázek a zde jsou ty nejzásadnější informace:
Jak jste změnil management lázní a kdo z bývalého vedení zůstal?
Kromě ředitele Koudeleho odešel ekonomický náměstek Mrázek a končí i technický náměstek Rener, kterého nahrazuje šéf odborů Janovec (sic!). Je nová šéfka
dozorčí rady a též nový primář na Vesně dr. Janko. Do lázní má údajně brzy
nastoupit nový špičkový lékař.
Jaká je v současné době obložnost SLL Janské Lázně?
Lázně jsou nyní naplněny na 50% své kapacity.
Je Vámi představený návrh řešení situace jediný, či bylo více návrhů?
Pan ředitel považuje svůj návrh za jediný možný. Jestli ho má schválen ministerstvem zdravotnictví jsme se nedozvěděli.
Která část DLL VESNA by měla být obsazena dospělými?
Mělo by to být 5. a 6. patro, které budou celé zrekonstruovány pro dospělé.
Jak zaručíte jejich oddělení od dětí? Budou mít dospělí klíče od budovy?
Podle pana ředitele se dospělí a děti vůbec nepotkají!
Jak bude probíhat rekonstrukce? Z a provozu? Co hluk a prach?
Rekonstrukce bude probíhat za provozu, dospělí by měly být na Vesně od jara
2014. Pokud bude dostatek dětských pacientů, plánuje ředitel duální využití
(občas dospělí, občas děti).
Jaká je předpokládaná cena úprav a kolik vznikne pokojů?
Projekt zatím není, ředitel počítá s cenou cca 5 milionů korun. Má vzniknout
60 – 80 lůžek pro dospělé.
Kde se budou dospělí stravovat a kde budou rehabilitovat?
Stravování by asi probíhalo na Vesně, rehabilitace jako dosud v Lázeňském domě
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a Janském Dvoře. Hůře pohyblivé pacienty budou lázně na rehabilitace z Vesny
vozit, imobilní pacienti zůstanou v budovách pro dospělé na Lázeňském domě,
Janském dvoře a zřejmě na Evropě, Terra bude zřejmě určena pro komerční účely.
Jaký bude podíl lázeňských a rehabilitačních lůžek u dospělých a u dětí?
Do letoška měly SLL Janské lázně 767 lůžek. Z toho 438 pro dospělé a 329 pro
děti (Vesna). Nově budou mít lázně 460 lůžek. Z toho 220 dětských lůžek (nadále
ve Vesně) a 240 lůžek pro dospělé. 340 lůžek je od začátku června rehabilitačních, 170 pro děti a 170 pro dospělé.
Co bude se zbývajícími budovami? Je nějaký reálný odhad zájmu veřejnosti
o takové pobyty?
Další budovy budou sloužit pro komerční účely, pan ředitel věří, že se je podaří
naplnit. Rekonstrukce prostor pro komerční účely je nutná a lázně s ní počítají,
z čeho se ale bude financovat, není jasné. První komerční klienti by se měli objevit už letos v zimě.
Na kolik procedur denně budou mít pacienti nárok? Dojde k omezení, či bude zachován stávající stav?
Otázka nebyla zodpovězena. Zde si dovolím krátkou odbočku, abych vysvětlil,
jak je to s úhradami procedur od zdravotních pojišťoven. Pacient na komplexní
lázeňské péči má nárok na 21 procedur týdně, což jsou tedy ty často zmiňované
3 procedury denně. Díky tomu, že v sobotu je většinou méně procedur než
v týdnu, a v neděli je den klidu, tak v pracovní dny může mít klient více
než 3 procedury denně. Co se týká plateb, tak zdravotní pojišťovny mají nasmlouvané ceny za léčení dle indikace a pak cenu za ubytování, stravování a léčebný
zdroj.
Tím dochází k tomu, že přesto, že každý klient má jiný léčebný plán, ve výsledku
podepisují stejný účet za léčení, jelikož pojišťovna hradí denní taxu za léčení,
a ne cenu, složenou z jednotlivých procedur.
Budou či už jsou zavedeny nové poplatky v rámci pobytu? Z jakého titulu?
Byl zaveden poplatek 700,- Kč za výběr konkrétního fyzioterapeuta, rodiče, kteří
jedou jako doprovod s dítětem na rehabilitační pobyt, by měli platit 100,- Kč/den
navíc za to, že budou moci být s dítětem na pokoji (!!!).
Jakým způsobem budou prodlužovány pobyty nad 3 týdny? Jaký je stav nyní
a jaký je výhled?
Zdravotní pojišťovny přestaly pobyty prodlužovat, náprava je zatím v nedohlednu.
Po ukončení jednání proběhla v Kolonádě tisková konference Krizového štábu
lázní s novináři. Závěr z jednání byl jednoznačný: lázně nevyužívají potenciál
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rehabilitačních lůžek a ta zůstávají prázdná. Z 340 lůžek byly v době schůzky
obsazeny 3 (!!!). Přitom právě rehabilitační péče je jednou z nejdůležitějších
služeb, které mohou lázně zachránit. Management lázní také nevěnuje dostatečnou pozornost propagaci. Dva měsíce po zřízení rehabilitačních lůžek chybí
jakákoliv informace na webu lázní, o novince nevědí rodiče ani lékaři, kteří léčbu
předepisují. Hlavním problémem je však i nadále indikační seznam, který zabraňuje opakované návštěvě lázní u některých diagnóz a zkracuje čas, který mohou
pacienti v lázních trávit.
Dne 07.08.2013 projednával Výbor Senátu pro zdravotnictví a sociální politiku
petici proti omezení kapacity lázeňské péče pro děti a uzavření komplexu Vesna
v Janských Lázních. Vzhledem k tomu, že pod petici bylo sebráno jen necelých
4 tisíce podpisů (elektronické podpisy nebyly uznány), nemohl Výbor přijmout
usnesení, které by zavazovalo Senát, aby se touto peticí zabýval na plenárním
zasedání. Přesto je výsledek projednávání velmi vstřícný. Zpravodajka Výboru
senátorka Milada Emmerová k petici uvedla, že ji považuje za velmi důležitou z hlediska zajištění zdravotního stavu dětí se zdravotním postižením. Sdělila,
že v měsíci říjnu se uskuteční seminář v Senátu na téma české lázeňství, který
by měl vyzvat příslušné kompetentní orgány, aby přijaly urychlená opatření,
zabraňující likvidaci mnoha lázeňských zařízení. Členové Výboru velmi dobře
reflektovali současnou situaci v českém lázeňství. Z všeobecného souhlasu
přítomných senátorek a senátorů byl jediný disharmonický tón vystoupení
senátorky Daniely Filipiové. Ve svém vystoupení uvedla, že sama byla několikrát
na léčení v Janských Lázních. Připadala si zde jak na dovolené, protože „prý“ měla
jednu proceduru denně. Přesto bylo cítit, že většina členů Výboru vnímá problém
lázeňské péče stejně jako Petiční výbor a všichni, kdo lázně potřebují k tomu,
aby si potřebnou kondici udrželi co nejdéle. Velmi stručné, přesto zajímavé,
bylo vystoupení senátora Zdeňka Schwarze, který uvedl, že v Německu mají spočítáno, že jedno vložené euro do lázeňství přinese efekt 5 EUR. V Německu umí
počítat, my umíme pouze likvidovat.
8. srpna pak odeslal Krizový štáb dopis premiéru Rusnokovi a ministru zdravotnictví Holcátovi. Jeho text přináším v plném znění:
„Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,
obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o změnu vyhlášky č. 267/2012 Sb., Indikační seznam pro lázeňskou rehabilitační péči. Současná podoba vyhlášky, kterou vydal ministr zdravotnictví Leoš Heger, vede k rychlé likvidaci českého lázeňství. Tuto skutečnost lze dokumentovat na několika číslech. Ve srovnání s roky
2011 a 2012 jsou letošní počty pojištěnců na lázeňské péči nižší o 50 %. Jestliže
v předchozích letech byl počet pacientů, kteří měli hrazenou péči, asi 120 tisíc,
v letošním roce jejich počet velmi těžko dosáhne 60 tisíc. Obdobně lze sledovat
pokles u příspěvkové lázeňské péče.
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Jedná se o likvidaci oboru, který je chloubou České republiky. Lázeňská péče
je zásadní nejen pro lepší zdravotní stav a schopnost udržet si kvalitu života pro
statisíce našich občanů s různými vadami, ale zároveň se jedná o důležitou část
naší ekonomiky. Doposud bylo propuštěno 2 500 pracovníků. Lze odhadnout,
že počet propuštěných pracovníků může do konce roku dosáhnout až deseti tisíc.
Lázeňská péče je klíčová pro udržení kondice a schopností při dlouhodobém
zdravotním postižení. Neuvážené zrušení nároku na lázeňskou péči u některých
závažných diagnóz a zkrácení lázeňského pobytu či možnosti opakované léčby
u zbylých diagnóz nutně povede k oslabení zdravotního stavu tisíců osob a dětí
se zdravotním postižením. Těmto lidem se zhorší kvalita jejich života, protože
budou stále více závislí na pomoci jiné osoby. U dětí se necitlivé zkrácení lázeňské
léčebné péče projeví především v reálné schopnosti úspěšného začlenění do normálního života.
Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,
lázeňská péče dlouhodobě spotřebovává přibližně 2 mld. Kč ročně, což netvoří
ani jedno procento z objemu veřejného zdravotního pojištění. Přitom lázeňská
péče má multiplikační efekt.
Představa, že naše lázeňství nepotřebuje české pacienty, jejichž ekonomická
situace nedovoluje hradit si pobyty v lázních z vlastních prostředků, a bude
prosperovat ze zahraničních klientů/samoplátců, je pouhou chimérou, nikoliv
reálnou skutečností, což dokazuje i kritická ekonomická situace většiny lázeňských míst, včetně ukončení činnosti lázní Velichovky a hrozící insolvence SLL
Janské Lázně.
Vaše vláda se sama nazývá vládou odborníků, kteří mají napravit neuvážené kroky
předchozí vlády. Krizový štáb lázní, sdružující také iniciativu Zachraňme Vesnu,
považuje změnu vyhlášky č. 267/2012 Sb. za první a nezbytný krok k řešení
hluboké krize našeho lázeňství. Vzhledem ke krátkosti času považujeme za nejlepší řešení návrat vyhlášky do podoby před 01.10.2012. Tento krok lze provést
velmi rychle bez ohledu na vývoj politické situace. Krizový štáb lázní je připraven k okamžité součinnosti.
Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,
věříme, že se budete naší naléhavou žádostí co nejdříve zabývat, a očekáváme
Vaši reakci na náš otevřený dopis.“
Ministr zdravotnictví Martin Holcát přislíbil schůzku na 17. září. O dalším dění
Vás budu samozřejmě informovat.
Mgr. Michal Šimůnek
PS: Z ministerstva zdravotnictví nám byl zaslán ještě jeden zajímavý dopis,
který Vám přinášíme na dalších stránkách.
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Odborný léčebný ústav (OLÚ)
Vážení přátelé, Vy, kteří pravidelně jezdíte na lázeňskou péči do Janských Lázní,
můžete dnes požádat vašeho lékaře o předepsání léčebně rehabilitační péče v Janských Lázních. Vyřizování návrhu na tuto péči se řídí podobnými pravidly jako
u návrhu na lázeňský pobyt. Návrh vystavuje praktický lékař a doporučuje odborný
lékař (neurolog). U překladů z lůžka na lůžko ze zdravotnického zařízení vystavuje návrh pouze ošetřující lékař na příslušném oddělení. Léčebně rehabilitační péče
znamená, že pacienti se závažnějším onemocněním budou léčeni v režimu rehabilitačního ústavu s odpovídající ošetřovatelskou péčí a intenzitou rehabilitační péče.
Délka pobytu závisí na zdravotním stavu pacienta a může být 6 – 8 týdnů.
Vážení přátelé, prosím, abyste tuto informaci, o možnosti léčebně rehabilitační
péče, šířili dál mezi ostatní osoby se zdravotním postižením. Léčebně rehabilitační
péče může být poskytována opakovaně. Při jejím předpisu nejde do limitu lékaře,
který ji předepisuje. To znamená, že lékaři nejsou předepisováním této péče finančně zatěžováni.

Co to tedy pro nás pacienty znamená v praxi?
• zatímco lázeňský pobyt je omezen indikačním seznamem na 3 týdny pro dospělé a 4 týdny pro dětské pacienty s tím, že opakované pobyty nelze prodloužit, u rehabilitačních lůžek toto omezení neplatí. V SLL Janské Lázně trvá standardní doba léčby na rehabilitačních lůžkách 6 - 8 týdnů,
• péče Vám bude poskytnuta ve stejné intenzitě jako při lázeňském pobytu,
• není problém být nejprve na lázeňském pobytu a poté plynule přejít na rehabilitační lůžka (jde to jak u pacientů po operaci, tak i u neakutních stavů, jak
u dětí, tak u dospělých),
• na rehabilitační lůžka může jet jakýkoliv pacient, který dříve jezdil na lázeňský
pobyt, jen Vám lékař vyplní jiný formulář,
• na rehabilitačních lůžkách mohou být léčeni i pacienti, kteří díky novému indikačnímu seznamu ztratili nárok na lázeňskou léčbu v Janských Lázních, např.
po popáleninách
• regulační poplatek se platí stejně jako při pobytu na lázeňských lůžkách

Jak se dostat na pobyt na rehabilitačních lůžkách?

Pokud se nechytáte do lázní přímo z nemocnice, tak je postup naprosto stejný
jako při lázeňském pobytu, liší se jen formulář, který vyplňuje Váš obvodní lékař.
V případě, že Vám někdo bude tvrdit, že Janské Lázně rehabilitační lůžka neposkytují a budou Vás posílat jinam, braňte se. Lékaři ani pojišťovny nemají právo
nutit Vás jet jinam, když v Janských Lázních můžete mít péči mnohem kvalitnější.
Informace o rehabilitačních lůžkách už jsou i na stránkách SLL Janské Lázně.
POZOR! Formulář na rehabilitační lůžka je odlišný oproti lázeňskému. Formuláře
pro děti i dospělé jsou k dispozici i na našem webu. U dětí mladších 6 let se o doprovod nežádá, je schvalován automaticky. O doprovod u dětí starších 6 let, které ho
potřebují, žádají přímo lázně. Formulář vyplní Váš obvodní lékař, Vy ho podepí-
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šete a lékař ho zašle na zdravotní pojišťovnu, stejně tak jako zasílal návrh na lázeňský pobyt. Je nutné, aby lékař dopsal do formuláře že, „ambulantní rehabilitace je pro pacienta nedostatečná“.
Tímto pro Vás práce končí a budete čekat, až Vám zdravotní pojišťovna oznámí,
že Váš návrh byl schválen a poukaz byl odeslán do Janských Lázní. Platnost
poukazu je 6 měsíců. Až Vám přijde potvrzený poukaz domů, zavolejte na přijímací kancelář, domluvte se na termínu nástupu a rovnou si zarezervujte svého
fyzioterapeuta.
Mgr. Michal Šimůnek

Společenská rubrika

Od 01.07. do 30.09.2013
oslavili životní jubileum tito naši členové

h
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e!

Vebr Václav, Ing.

70 let

Loukotová Anna

60 let

Honosek Miloš

60 let

Ičo Štefan

55 let

Sokolová Bohuslava 55 let
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Chodílek Ladislav

50 let

Knopp René

40 let

Fišer Petr

40 let

Zdravotnictví a CMT
Neuromuskulární centra
Dne 15.07.2013 obdržela Společnost C-M-T od předsedy Neuromuskulární sekce
České neurologické společnosti (ČNS) MUDr. Stanislava Voháňky následující
informaci:
„Vážení zástupci pacientských organizací,
dovolte, abych vás informoval o dění na poli center pro vzácné nemoci. Na konci
června jsem se účastnil přípravné schůze, kde jsem za Neuromuskulární sekci
ČNS přednesl náš návrh, který jsem i následně prezentoval výboru České neurologické společnosti. Podstatou tohoto návrhu byla transformace stávajících Neuromuskulárních center do dvoustupňové struktury. Měla by vzniknout dvě hlavní
centra – v Praze a Brně - ta by splňovala parametry expertních center (centre of
excelence) s návazností na ostatní centra nižšího stupně. Náš návrh vychází z faktu,
že všechna neuromuskulární onemocnění, jak dědičná, tak získaná, patří mezi
vzácná onemocnění. Nemá ale smysl z tohoto balíku vytrhávat jednotlivé diagnózy,
protože choroby se podobají a péče je podobná. Diagnostika a péče o pacienty
se svalovými dystrofiemi je podobná, stejně jako péče o nemocné s hereditárními
neuropatiemi, přestože genové poruchy mohou být velmi odlišné. Stejně tak péče
o vzácné autoimunitní nervosvalové choroby sdílí podobné principy léčby jako je
imunosuprese, či eliminační metody (plasmaferéza) nebo podávání imunoglobulinů. Je to stejné u autoimunitních neuropatií jako u myastenie nebo zánětlivých
svalových chorob. Řada principů podpůrné léčby (umělá plicní ventilace, výživa
apod.) jsou u všech taktéž stejné. V komisi existují silné lobbistické tlaky nervosvalové choroby roztrhat na jednotlivé diagnózy a potom uznat jen některé.
Nepochybně by z toho asi některé malé skupiny nemocných profitovaly, ale ve
výsledku by se asi o žádné celkové zlepšení nejednalo. Proč by měli mít lepší péči
pacienti s mutací XY a ne s mutací AB? Navíce je snahou prosadit mezi vzácné
choroby nemoci, které nijak vzácné nejsou, např. epilepsii (1-3% populace)
pomocí triku, že existují i vzácné epileptické syndromy a vzácné druhy léčby.
Dále existuje reálné riziko, že nervosvalové choroby nebudou do této sítě center
vzácných nemocí vůbec zařazeny, což by znamenalo bezprecedentní situaci,
která nemá v ostatních zemích EU obdobu.
Náš návrh plně odpovídá podmínkám, jak je definuje EUCERD a EURORDIS: tyto
evropské struktury ale nijak nenařizují jednotlivým členským zemím vnitřní uspořádání. My jsme nicméně již v současnosti na rozdíl od většiny deklarovaných
center organizačně připraveni k zařazení do této sítě a dlouhodobě se na to připravujeme (máme již statut center, registry apod...).
Pokud považujete náš návrh za smysluplný, tak by stálo asi za úvahu vytvořit
nějakou alianci pro prosazení našeho návrhu.
Zdraví S. Voháňka“
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Společnost C-M-T projekt podporuje a přihlásila se k němu. As. MUDr. Radim
Mazanec, Ph.D. v naší odpovědi mj uvedl: „Osobně mohu doporučit podporu
této iniciativě, tj. nervosvalové choroby jako samostatná skupina se sofistikovanou strukturou (Neuromuskulární centra a Národní registry). Neuromuskulární
choroby by zahrnovaly jak hereditární, tak získané, např. autoimunitní nemoci.
V žádném případě nestojíme o slučování s projekty epilepsií nebo s poruchami
spánku.“
Mgr. Michal Šimůnek

Sociální otázky

Příspěvek na péči
Poslední dobou se na mne stále častěji obracíte s prosbou o sepsání odvolání
v situaci, kdy vám byl snížen nebo dokonce odebrán příspěvek na péči. Již u
několika případů se mi osvědčilo přiložit k samotnému odvolání i dokument
s posouzením závislosti dotčené osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Takovýto
posudek si můžete sepsat v klidu doma sami a pak si ho jen nechte potvrdit nejlépe
u nějakého rehabilitačního lékaře či odborného fyzioterapeuta. Zde Vám přináším jako příklad vzor, napasovaný na průměrného „céemťáka“.
Pacient:
Bydliště:
Rodné číslo:

POSUDEK

Klin. dg:

Onemocnění pacienta – dědičná neuropatie Charcot – Marie – Tooth - je onemocnění chronické a neléčitelné a má progresivní charakter. U pacientů s CMT
se postupně zhoršuje hybnost dolních i horních končetin jako následek poškození
jejich periferních nervů. Svaly na periferii končetin slábnou, protože je postižené
nervy dostatečně nestimulují.
Klinický obraz tohoto onemocnění zahrnuje všechny symptomy těžké periferní
parézy. Je postiženo svalstvo všech končetin a osového orgánu.
Tuto těžkou parézu lze hodnotit v běžném životě jako funkční ztrátu obou
dolních končetin a poruchu několika funkčních celků pohybového ústrojí zároveň.

Posouzení závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:
1. Mobilita:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí
krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200
m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra
směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
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• Sed nestabilní: vydrží pouze cca 5 minut a poté se musí opřít trupem o oporu.
Není schopen zkoordinovat dosed (usedání pouze dopadem).
• Vstávání nezvládá: ze sedu v běžném neupraveném prostředí se není schopen
sám zvednout - nutná asistence druhé osoby či osob do postavení pouze
na extendované DK, při úpravě prostředí druhou osobou je schopen sám vstát
s veelkým vypětím sil a pouze s dopomocí (př. vzepřením o stůl či křeslo).
• Nezvládne klek ani polohu na čtyřech, otočení na bok či na břicho jen s dopomocí druhé osoby.
• Chůze: ujde pouze několik metrů (5-10) s pomocí 2 francouzských holí,
chůze přerušována nutnými přestávkami. Chůzi zvládne pouze po rovném
čistém terénu, kde nehrozí uklouznutí. Je zde zcela nedostatečná opěrná funkce dolních končetin!
• Chůze po schodech: nezvládá ani při opoře o zábradlí.
• Cestování dopravními prostředky není schopen sám zvládnout, řídí pouze speciálně upravený automobil, kdy je nutná asistence při nástupu i výstupu z auta.
• Pro přesuny na větší vzdálenost používá elektrický či mechanický vozík,
při kterém je nutná úplná asistence.
• Časté pády, není schopen se sám zvednout ze země, z kleku ani ze dřepu.

2. Orientace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je
schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
- ZCELA SOBĚSTAČNÝ

3. Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
- ZCELA SOBĚSTAČNÝ

4. Stravování:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.
- Sám není schopen zvládnout činnosti související s velkou svalovou sílou (max.
stupeň 3) a jemnou motorikou. Např. není schopen sám manipulovat s nádobím, zvedat, nalévat a přenášet servírované jídlo. Sám si nezvládne nakrájet
tužší potraviny či si nalít pití z těžší nádoby nebo nádoby o větších objemech.

5. Oblékání a obouvání:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je
schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se,
svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

21

- Je schopen si vybrat oblečení a obutí přiměřené okolnostem, ale již není sám
schopen se obléknout, svléknout, obout či zout.

6. Tělesná hygiena:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,
provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
- Bez speciálně upraveného prostředí není schopen se vykoupat/vysprchovat.
Nezvládne přesuny do vany, bezpečně stát sám na mokrém povrchu nebo ve
sprchovém koutě. Při úpravě koupelny v domácím prostředí (madla, sedačka,
kohoutky, protiskluzová podložka či dlažba) je nutná asistence při celkovém
omytí a osušení, zvedání se ze sedačky.
- Nezvládne sám např. stříhání nehtů na horních i dolních končetinách, nezvládá ošetření/odstranění ztvrdlé kůže na chodidlech.
- Holení zvládá velmi omezeně, nutná dopomoc.

7. Výkon fyziologické potřeby:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
- Je soběstačný pouze za předpokladu bezbariérově dostupného a řádně upraveného WC, což vyžaduje: vyšší sed, dostatečný prostor pro rozkročení při zvedání, protiskluzná podlaha a madla.
- Na cestách používá nástavec na WC (který ale není schopen sám instalovat).
- Pro mikci, kde není bezbariérový přístup k WC a není jiná možnost, používá
plastovou nádobu (tzv. bažant).
- Potřebuje asistenci při očistě po vykonání fyziologické potřeby.

8. Péče o zdraví:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná
a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.
- Sám není schopen dodržovat stanovený léčebný režim domácí rehabilitace.
Nutná asistence při všech činnostech předepsaných ošetřujícím lékařem: nutná
dopomoc při LTV i při cvičení na přístrojích – to zahrnuje protahování zkrácených
svalových skupin, asistenci při kondičním cvičení a jízdě na motomedu (nasednutí, upnutí do třmenů, vysednutí, korekce sedu, zajištění bezpečnosti proti pádu).

9. Osobní aktivity:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní
program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání,
zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
- Je schopen vykonávat zaměstnání ve speciálně upraveném prostředí, ale i
tam je nutná asistence při různých úkonech (přesunech apod.). Výkon povolání
je tedy možný jen díky vstřícnosti zaměstnavatele a ochotě kolegů (zvednutí
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a usazení do automobilu, donášení obědů).
- Při sebevzdělávání a odborných kurzech potřebuje doprovod asistenta do míst
a budov, kde se tyto vzdělávací akce konají, protože není schopen překonat
architektonické bariéry.
- Při volnočasových aktivitách se věnuje stejným zálibám a koníčkům jako plně
zdraví lidé. Proto je vzhledem k fyzickým požadavkům těchto aktivit nutná
dopomoc druhé osoby tak, aby plnohodnotně splnily svůj účel.
- Při vyřizování osobních záležitostí (pošta, úřady, jednání, kultura, lékař) mimo
domov je vždy nutná asistence druhé osoby. Jedná se o pomoc při vykládání
a nakládání vozíku a manipulace s ním při vstupu do objektu nebo areálu.

10. Péče o domácnost:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat
s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat
topení a udržovat pořádek.
- Není schopen sám zvládnout manipulovat s těžšími předměty denní potřeby.
- Není schopen samostatného nákupu.
- Nezvládne vykonat většinu běžných domácích prací (luxování, vytírání, mytí
nádobí, praní apod.)
- Není schopen si sám uvařit teplé jídlo ani teplé nápoje.
- Při všech těchto činnostech je nutná úplná či částečná asistence.
Aktuální celková kondice pacienta a výše zmíněné schopnosti se mohou mírně
lišit a to podle okolních vlivů a únavy z předchozí zátěže.
Stejně tak jsou výše zmíněné schopnosti negativně ovlivněny různými zraněními,
která jsou vzhledem k základnímu onemocnění časté. Jedná se zejména o velmi
časté a zcela nekoordinované pády s důsledky pohmoždění, nebo podvrknutí
končetin. V těchto případech je pak pacient absolutně odkázán na pomoc druhé
osoby a na invalidní vozík.
Závěrem lze tedy shrnout, že při těžkém postižení pacienta je pro něj každodenní
péče jiné osoby jedinou možností k udržení soběstačnosti a zajištění pracovního
i společenského uplatnění.
Mgr. Michal Šimůnek

Nebojte se bojovat za svá práva
Přinášíme Vám článek, který byl uveřejněn 27.06.2013 na serveru Aktuálně.cz.
Tento článek popisuje, že má smysl se bránit proti rozhodnutí posudkové služby.
Řada z Vás si myslí, že odvolávání se, případně správní žaloby, nemají smysl,
že stát si stejně udělá, co chce. Jak si můžete přečíst v přiloženém článku,
tak pravda je taková, že naopak je důležité, abychom se bránili a pokud jsme
přesvědčeni o tom, že posudkový lékař nás poškodil, tak máme možnost obrany.
Proto Vás vyzývám, abyste se nebáli jít do sporů a hájili svoje práva.
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Drábek je uzdravil. Papírově. Teď se jich zastaly soudy
První lidé v Česku uspěli se žalobami na jednu z klíčových reforem, prosazených
exministrem Jaromírem Drábkem - změnu posuzování zdravotního stavu a postižení u desítek tisíc lidí.
Správní soudy v Plzni, Praze i Ústí nad Labem už vyhověly žalobám několika
osob, které kvůli změně pravidel přišly o tisíce korun na invalidních důchodech
či dávkách sociální pomoci, anebo se dokonce úplně uzdravily bez toho, že by
se skutečně zlepšilo jejich zdraví. Podobných sporů se v Česku vedou stovky.
V čem Drábkem zavedené změny spočívají? Místo šestatřiceti kritérií, která se
posuzovala dříve, se nyní posuzuje pouze deset položek. Lidé jsou tak sice stejně
nemocní, jejich zdravotní stav se nezlepšil, změnilo se ale úřední ohodnocení
jejich nemoci - a to zpravidla v jejich neprospěch. Stát tak sice za loňský rok ušetřil
1,6 miliardy, ukazuje se však, že necitlivě a nespravedlivě.
U soudu v Plzni nyní uspěl muž po transplantaci jater a s dalšími chronickými zdravotními problémy (bolesti zápěstí a zad). Podle původního rozhodnutí
posudkové komise z roku 2009 byl muž zařazen do skupiny invalidních důchodců
třetího stupně - tedy s nejtěžším postižením. Po změně zákona, dle nového hodnocení, už zdravotní postižení muže není tak vážné. Zařazen měl být do skupiny
invalidních důchodců druhého stupně. Což by znamenalo až o několik tisíc
korun měsíčně nižší důchod. Soud nařídil nové projednání sporu. Soudci uvedli,
že úřady nedostatečně zhodnotily zdravotní stav muže a neměly důkazy pro to,
aby byl jeho zdravotní stav posuzován jinak. Podle nich je stále nejhůře postiženým invalidním důchodcem.
Podobně rozhodl i Krajský soud v Ústí nad Labem. Ten posuzoval žalobu ženy,
která se stará o postiženého syna. Tomu byl snížen příspěvek na péči o dva tisíce
korun měsíčně proto, že podle posudkové komise se o sebe postižený chlapec
nedokáže postarat „jen“ u pěti různých úkonů. Původní verdikt byl přitom jiný
- chlapec trpící podle lékařů vysoce funkčním dětským autismem potřeboval
každodenní pomoc či dohled při 8 základních životních potřebách, a to orientaci, komunikaci, výkonu fyziologické potřeby, tělesné hygieně, péči o zdraví,
osobních aktivitách, stravování, oblékání a obouvání. A měl tedy nárok na vyšší
příspěvek. I v tomto případě zjistili soudci chyby v rozhodnutí MPSV a posudkových komisí. Podle soudu totiž ministerstvo ani komise nevzaly v potaz lékařské
posudky, které potvrzovaly, že se stav chlapce nijak nezlepšil a potřebuje stále
stejnou péči.
Podle databáze správních soudů už kvůli rozhodnutí ministerstva a posudkových
komisí podaly žaloby stovky lidí z celé republiky. Umožnily jim to verdikty Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, podle kterých mohou rozhodnutí
MPSV a posudkových komisí soudy řešit. Soudy ale případy nerozhodují jednotně, například Krajský soud v Ostravě zatím nevyhověl třem žalobám postižených
lidí a potvrdil verdikt státu. Vedení ministerstva práce už po odchodu exministra
Drábka uvedlo, že skutečně byl postup úřadu někde příliš přísný. A chce prosadit
některé změny v posuzování sociálních dávek pro zdravotně postižené - týkat se
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to má třeba odebírání průkazek ZTP nebo příspěvku na mobilitu. Samotnou změnu ohodnocení ale resort měnit zatím nechce.
Zdroj: Aktuálně.cz

sKarty končí, situace lidí se zdravotním postižením by se
mohla zlepšit
Projekt sKaret končí. Jejich zrušení schválil parlament a zákon již podepsal
i prezident republiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR nyní
připravuji takové postupy, aby se změny odehrály maximálně plynule a co nejméně
se dotkly klientů. Ti z Vás, co prostřednictvím sKarty dostáváte dávky, nemusíte
nyní nic dělat, o dalším postupu Vás bude písemně informovat Úřad práce ČR.
Nejpozději do jednoho měsíce dostanou klienti od Úřadu práce (ÚP) informativní
dopis, ve kterém se dozví, jak postupovat v konkrétním případě. Pokud budou chtít
změnit výplatu dávek, budou se muset osobně dostavit na příslušnou pobočku
ÚP nebo písemně oznámit, jak chtějí peníze dostávat - zda složenkou nebo na
účet. ÚP pak bude mít dva měsíce na to, aby změny zapracoval. Do té doby bude
peníze vyplácet prostřednictvím sKarty. Pokud se klient ÚP neozve a nesdělí, jaký
způsob výplaty si zvolil, přijdou na řadu dvě varianty: Pokud daný člověk nemá
založený účet, bude dávky dostávat složenkou na adresu, ze které s ÚP nejčastěji
komunikuje - obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu. Dostává-li
už nyní klient peníze přes sKartu na bankovní účet, bude mu je tam ÚP posílat
i po jejím zrušení. Pokud lidé sKartu nevlastní, dávky budou i nadále pobírat
stejným způsobem jako dosud. Lidem se zdravotním postižením (OZP), kterým
sKarta slouží zároveň jako průkaz handicapovaného, bude Úřad práce ČR písemně
informovat, kdy a jak dojde k výměně karty za průkazku TP, ZTP, ZTP/P a navazující změnu ve výplatě dávek. Nový průkaz vystaví ÚP do 2 měsíců od nabytí účinnosti nové právní normy. Do té doby bude platit současná sKarta.
Prezident podepsal i schválený vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související právní předpisy. Novela zpřesňuje okruh oprávněných pro příspěvek na péči a v souvislosti s poskytováním
sociálních služeb. Rovněž se upřesňují ustanovení, týkající se registrace či vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, standardy kvality či inspekce.
Dále novela odděluje průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) od vazby
na stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči, zavádí se samostatné posuzování
zdravotního stavu v kontextu s průkazem OZP a do seznamu zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, se doplňují další
druhy zdravotního postižení. Při žádosti o průkaz OZP již nebude prováděno
sociální šetření v místě bydliště žadatele. Způsob hodnocení bude podle skutečné
diagnózy a zdravotního stavu.
Podrobnější informace přineseme v zímním Bulletinu.
Mgr. Michal Šimůnek
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Kdo a kdy může čerpat ošetřovné?
Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče musejí o svého
potomka z vážných důvodů postarat. Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského
pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud jeho dítě mladší 10 let onemocní
nebo se mu stane úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné,
pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař. Ošetřovné lze čerpat
i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto,
že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např.
z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa,
nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože se musí
krátkodobě postarat o dítě. Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba
ošetřovat nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí
ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobou péči jiné
osoby. Společnou domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně
uhrazují náklady na své potřeby.
Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle,
svátky). Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý
zaměstnanec, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo
povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné se vyplácí do 1 měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné
doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ vystaví ošetřující lékař, zaměstnanec
jej doplní a předá zaměstnavateli. Aby mohla být dávka vyplacena, zaměstnanec
odevzdá svému zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které vystavuje ošetřující lékař. Pokud se rodiče v péči vystřídali, uplatňuje rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu
„Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči).“ Dojde-li k uzavření
školského nebo dětského zařízení, žádá zaměstnanec o ošetřovné tiskopisem
„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“ vydaným školou nebo školkou, kterou dítě navštěvuje, a s doplněnými
údaji jej předá svému zaměstnavateli.
Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci,
pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova. Nárok na ošetřovné nemá ani rodič, který ošetřuje nemocné
dítě, pokud jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité
pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou je situace, kdy tato
osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocní.

Zdroj: ČSSZ
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Rozhovor
Daniela Filipiová: Bariéry jsou především v hlavách lidí
Daniela Filipiová je česká politička a architektka. V současné době zastává úřad
senátorky Senátu PČR. Od ledna do května 2009 byla ministryní zdravotnictví ČR
ve druhé vládě Mirka Topolánka. Od roku 1986 je kvůli neúspěšné neurologické
operaci odkázána na invalidní vozík.

Zatímco ve státech západní Evropy se myšlenka na to, že i handicapovaní
lidé mohou žít běžným životem v přirozeném prostředí, usazuje od
šedesátých let dvacátého století, v Československu proces transformace
sociálních služeb prakticky neexistuje. Situace se pozvolna mění až
na sklonku nového tisíciletí. Může se Česká republika již srovnávat se
západními zeměmi?

Bohužel si myslím, že rozdíl mezi námi a západní Evropou je stále propastný.
Důvodem je to, že se u nás péče stále většinově soustředí na ústavní péči. V západoevropských zemích ústavy již prakticky neexistují, maximálně tu narazíme
na ústavní zařízení pro těžce postižené s kombinovanými vadami. Podle mých
informací například ve Švédsku mají pouze ústav pro děti s postižením sluchu,
ale jinak nic. Nenajdete tu ani ústavní zařízení pro mentálně postižené.

Máte aspoň pocit, že se nyní věci ubírají správným směrem, nebo je
pořád vše při starém?

Pravdou zůstává, že směr, kterým se v poslední době Česká republika ubírá,
je správný, ale realita bohužel strašně zaostává. Stále je běžnou praxí, že pokud
někde vyslovíte přání, že by se nějaké ústavní zařízení mělo zrušit, tak tím vyvoláte
obrovskou bouři. Paradoxně mnohdy i u rodičů handicapovaných dětí. Pokud
bych měla uvést konkrétní příklad, tak na integraci do vzdělávacího procesu rodiče
handicapovaných dětí argumentují tím, že jejich děti nebudou v běžných školách
stíhat výuku, budou zaostávat a navíc se jim tu budou kvůli postižení posmívat.
Já si to ale nemyslím, protože jsem přesvědčená o tom, že malé dítě svět kolem
sebe vnímá a přijímá tak, jak je. A pokud se bude již odmalička setkávat s lidmi
s různým typem handicapů, tak mu to přijde normální, běžné.
Vždycky ráda uvádím příklad svých vlastních dětí. Starší dceru jsem měla ještě
jako chodící, na vozík jsem se dostala, až když jí byly tři roky. Její postoj ke mně
je velmi ochranářský. Za to moje mladší dcera to bere úplně jako samozřejmost.
Když jí byly tři čtyři roky, tak mi dokonce řekla, že až vyroste, tak její vozík nebude černý jako můj, protože se jí ta barva nelíbí, ale červený. (…)

Co by se tedy podle Vás mělo dít? Co by měl tomto ohledu udělat stát?
Stát by měl nastoupit v tom slova smyslu, že bude rodinám pomáhat například
formou příspěvku na osobní asistenty. Poskytne jim prostředky, aby si tuto službu
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mohly pořídit. Aby tato náhlá změna v jejich životě nenarušila třeba jejich profesní život, protože ten by tímto skončil. Navíc si uvědomme, že starost například
o malé dítě s velmi těžkým postižením po 24 hodin denně je nesmírně fyzicky
i psychicky náročná.

Jak lze těmto rodinám pomoct?

Stát by měl těmto lidem umožnit, aby mohli i při péči o handicapovaného chodit
do práce. V ten moment se pak o dítě nebo dospělého musí postarat profesionál
a co je podstatné, že tato péče bude probíhat v jeho domácím prostředí. Jsem,
ale přesvědčená o tom, že by se to státu vyplatilo i finančně. Kdyby se polovina
toho, co se vynaloží na jednoho člověka žijícího v ústavním zařízení, dala těmto
rodinám, tak to bohatě pokryje služby a stát tím ještě ušetří. Ušetřené peníze,
které jsou součástí sociálního balíku, bude moct poskytnout třeba na zvýšení
příspěvků. Tím by se zvedl i standard služeb pro handicapované.

Myslíte si, že by do transformace sociálních služeb měli být zapojeni úplně
všichni? Nebo by měla existovat ústavní zařízení, která by sloužila pouze
velmi těžce postiženým osobám?

To je na diskusi. Zkušenosti ze světa ukazují, že to bez ústavů jde. Osobně jsem
přesvědčena, že i člověku s těžkým postižením je mnohem lépe doma se svou
rodinou než v ústavním zařízení. Ale je tam také ten aspekt, o kterém jsem před
chvílí mluvila. Aby se tak mohlo stát, musí se stát postarat o jeho rodinu, aby si
mohla odpočinout, pracovat atd.
Nejde to ale spustit ráz na ráz. Nejprve je nutné, aby se do toho vložili odborníci
a další zainteresované osoby a vše řádně prodiskutovali. Je zajímavé, že mnohdy
proti transformaci nejvíce vystupují ti, kteří v ústavech pracují nebo je vedou.
Myslí si, že by tak přišli o práci, ale to není pravda. Starali by se o handicapované
pořád, ale v jiném prostředí a jinak.

Někdy se říká, že transformace ústavní péče pro zdravotně postižené
je velmi nákladná. Myslíte, že za to stojí?

Je to přesně naopak. Provoz ústavního zařízení, který byl vyčíslen až na 40 tisíc
korun na osobu na měsíc, nezahrnuje pouze službu o klienta, ale jsou tam
zahrnuty i náklady například na zahradníka, topenáře, služby apod. Péče o člena
rodiny doma rozhodně takovou částku nestojí. Jsou potřeba náklady na asistenta,
který se o něj bude starat, když rodina nebude doma. Jeho plat by se mohl pohybovat kolem poloviny nákladů, o kterých jsme mluvili v případě ústavů.
Samozřejmě tu jsou příspěvky na sociální péči, ale ty by se podle mého měly
upravit podle toho, jakou službu ten který člověk skutečně potřebuje. Dnes to
není nastaveno zrovna efektivně, protože je dostávají všichni. V případě osob se
stupněm jedna a myslím, že mnohdy i dva, se příspěvek často vyplácí zbytečně,
protože tito lidé žádnou službu nenakupují. U osob s třetím a zejména čtvrtým
stupněm je to trochu něco jiného, protože ti s penězi bojují neuvěřitelným způ-

28

sobem. Musí se posuzovat nejen míra handicapu a závislosti, ale i konkrétní prostředí a možnosti a schopnosti posuzované osoby.
Pozor, nesmíme se ale bavit jen o financích. Je také třeba hovořit o psychice a „sociálnu“. Musíme myslet především na to, aby člověk žil důstojně. V tomto případě jsme dosáhli velkého pokroku. Je tu snaha, aby byla zařízení menší a aby fungovala trochu jinak, než jsme byli zvyklí.
Je to tedy hlavně o tom, že lidé mají pocit, že žijí normálně a že nejsou zavření
někde za zdmi ústavu, kde je nutné dodržovat nastavená pravidla. V komunitním
bydlení mohou rozhodovat sami o sobě. (…)

Pojďme si nyní chvíli povídat o Vaší původní profesi – architektuře.
Zajímalo by mne, zda se za posledních dvacet let změnilo uvažování
o zdravotně postižených mezi Vašimi kolegy architekty?

Bohužel ne a je to moc smutné. Zkraje devadesátých let to ale vypadalo nadějně.
Všude se o tom psalo a mluvilo a i projektanti lačnili po informacích. Postupem
doby jsem ale nabyla dojmu, že „nadšení“ opadlo a architekti mají pocit, že je to
obtěžuje. (…) Stále častější praxí se ku mé lítosti stává, že pokud se zrekonstruuje
obchod, který třeba dříve potřebám handicapovaných vyhovoval, tak najednou
je tam u vchodu schod. To je velký krok zpátky.

Jak je to s přípravou studentů na vysokých školách? Učí se projektovat
stavby pro zdravotně postižené?
Formálně, ano. Učí se to. Ale zdůrazňuji slovo formálně. Pokud vím, jde o jednu
dvouhodinovou přednášku za celé, pětileté studium. (…)

Legislativa na takové věci nemyslí? Neměly by být stavby ze zákona
bezbariérové?

Ano, stavby mají být podle stavebního zákona bezbariérové. Za aplikaci tohoto
zákona je zodpovědný Stavební úřad, který je zodpovědný i za aplikaci tzv. bezbariérové vyhlášky. Na tomto poli bohužel funguje skupina, troufám si říct samozvaných lidí, kteří konzultují projekty a vydávají na ně posudky. „Nejlepší“ jsou
posudky, které říkají, že se ke znění vyhlášky nemusí přihlížet, že realizace bezbariérovosti je z technických důvodů nemožná. Nevím ale, kdo tyto lidi proškolil.
Lze vůbec proškolit z bezbariérovosti? Podle toho pak vypadají některé jejich
úpravy – například zvonek se znakem vozíčkáře, na který ale nelze dosáhnout,
protože k němu vedou dva schody. Pokud už zvládnete na něj zazvonit, tak nevíte,
zda vás vůbec někdo slyšel, protože mikrofon tam vůbec není, nebo je vysoko.
Kapitolou sama pro sebe jsou bankomaty. Vozíčkář nemůže například při zadávání PINu zakrýt tělem ruku, kterou kód mačká, a hrozí mu tak, že se mu bude
někdo dívat přes rameno. Další problém je v tom, že k některým bankomatům
se vozíčkář vůbec nedostane, protože se mu k němu jednoduše nevejde vozík.
Já mam naštěstí krátký vozík, takže nepotřebují velké místo na podjetí, ale takový
člověk na elektrickém vozíku má opravdu potíže. Často se také stává, že k banko-
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matům, které jsou uzavřeny na pobočce, vedou schody. Komplikaci představuje
i jejich zamykání na noc. Pokud si chcete vybrat peníze po zavírací době pobočky,
musíte si dveře vedoucí k bankomatu otevřít kartou. Interval otevírání dveří je ale
velmi krátký, vozíčkář, který musí pracovat s vozíkem, má co dělat, aby ho stihl.
Dveře jsou navíc mnohdy strašně těžké. Obecně bohužel platí, že vozíčkář
je před bankomatem velmi zranitelný.

V některých západoevropských zemích, například ve Švédsku, je běžné,
že se staví novostavby, v nichž se sice předpokládá, že budou bydlet
občané bez handicapu, ale zároveň se tyto stavby projektují i pro
vozíčkáře. Dovedete si představit, že by to v brzké době takto fungovalo
i v České republice?

Ano, to je pravda. Například dveře, které mají rám 60 cm, jsou pro vozíčkáře
velkou překážkou. Projektovat zároveň i pro tělesně postižené ale není nijak
těžké. První krok už jsme udělali. Již zmiňovaná vyhláška říká, že veškeré domy
s více jak třemi bytovými jednotkami musí být přístupné i pro občany s handicapem.
Ale jen veřejné prostory objektu.
Alfou a omegou bezbariérového bytu je hygienické zařízeni. Proč ale neudělat
v rámci výstavby jeden dva byty tak, že u nich sloučím koupelnu s toaletou? Zdatný vozíčkář, jak já říkám, v tom může pohodlně fungovat.

Máte vysvětlení, proč takto čeští architekti a projektanti neuvažují?

To je přesně ten problém, o kterém jsem mluvila před chvílí. Oni takto nepřemýšlí. Aby se to změnilo, je potřeba začít u studentů, protože starého psa novým
kouskům nenaučíte. Nejde o to stavět pouze byty tzv. zvláštního určení,
které slouží lidem s těžkým tělesným postižením, a musí být proto opravdu specificky řešeny. Pro vozíčkáře, jako jsem například já, jsou ony bezbariérové byty,
o nichž jsme mluvili. Já nepotřebuji elektrická čidla na automatické rozsvěcení
světel v místnosti, nebo jiné elektrické zlepšováky, stačí mi byt v paneláku na sídlišti, který ale má kvůli získání prostoru sloučenou koupelnou se záchodem.
Ze své profese cestujete po Evropě a po světě a máte možnost srovnání. Jak je na
tom západní Evropa s bezbariérovostí a jak moc za ní pokulhává Česká republika?
Pokud bych měla srovnávat, tak z českých měst mohu objektivně posuzovat pouze Prahu. Co se týče třeba pohybu po městě, tak Praha v tomto ohledu udělala
opravdu hodně. Na nedostatky, na které jsem upozorňovala před chvíli, například
schod při vstupem do obchodu, ale narazíte i ve Francii či Itálii. Nejvyšší hodnocení bezbariérovosti se v rámci Evropy tradičně dostává Nizozemsku, které je
samo o sobě rovinaté, takže tam nehrozí, že by vozíčkář někde musel do většího
kopce. Kladně hodnocen bývá i Štrasburk, který má absolutně přístupnou tramvajovou dopravu. (…) Z celosvětového měřítka se za ráj pro vozíčkáře považují
Spojené státy americké, které v této oblasti hodně postoupili za prezidenta
George Buse staršího. V USA tehdy platilo, že firma, která se zpřístupnila
handicapovaným, mohla uplatnit velké slevy na dani.
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Jaká je situace v České republice? Legislativa, která upravuje zaměstnávání osob
se zdravotním postižením má přece stále určité rezervy. Firmy si často stěžují,
že nejsou k zaměstnávání těchto osob dostatečně motivovány.
Mince má vždy dvě strany. Na jednu stranu slýcháme, že zdravotně postižení
nemohou najít pracovní uplatnění, na stranu druhou znám mnoho firem, které
pro ně pracovní místa připravily, ale nikoho na ně nesehnaly. Jednoduše nebyl
zájem.

Co za tím stojí? Lidé se bojí pracovat?

Ne, oni mnohdy sami nechtějí. Vystačí si se sociálními dávkami a spočítají si,
že jim nestojí za to ráno vstávat a jít do práce.

Myslíte si, že k tomu mohou přispívat i přetrvávající bariéry na pracovištích
v dopravě apod.?
Částečně samozřejmě ano, ale snažím se poukázat na to, že hlavní problém
nespočívá pouze v tom, že by zdravotně postižené nechtěl nikdo zaměstnat.
Není to tak jednoznačné, protože důvod je často třeba hledat i na jejich straně.

Mluvila jste o tom, že z pohledu bezbariérovosti existují velké rozdíly
mezi hlavním městem Prahou a zbytkem republiky. Jak si vedou ostatní
česká města?

Větší města typu Brno, Ostrava, Hradec Králové, Olomouc, Zlín jsou na tom
relativně dobře a celkem to tam funguje. Problém ale nastává v městysích
a na vesnicích. Člověk s handicapem se tu obtížněji pohybuje, protože chodníky
vesnice často vůbec neřeší, natož aby pak uvažovaly o nějakém nájezdu. Těžké
je také sehnat sociální službu a o zaměstnání ani nemluvě.
Zdroj: www.euractiv.cz (redakčně kráceno)

Ing. arch. Daniela Filipiová, senátorka Senátu PČR
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Mohlo by Vás zajímat
U Opela patří klient s hendikepem mezi VIP
V nedávné době se na trhu automobilů pro hendikepované řidiče i spolujezdce
objevila nová nabídka. Německá automobilka Opel rozjela svůj projekt Opel Handy Cars a přináší zajímavé možnosti pro ty, kteří ocení kvalitní auta i kvalitní servis.
„Snažíme se o podporu integrace osob se zdravotním postižením do běžného
života. Auto jim přináší svobodu pohybu, lepší možnosti při hledání práce
a umožňuje jim realizovat volnočasové aktivity,“ uvádí manažer projektu Opel
Handy Cars Antonín Pokorný. V rozhovoru představuje nabídku pro imobilní
řidiče i spolujezdce.

Váš projekt Opel Handycars funguje od března tohoto roku.
Nabídli jste lidem s hendikepem výhodnější úvěr, garantovanou úpravu
vozidel, speciální servisní služby… Jaké máte ohlasy a zpětnou vazbu?
OPEL měl historicky u osob se zdravotním postižením velký úspěch a my na tuto
skutečnost navazujeme. Zdá se, že náš projekt budí ohlas a přichází ve známost.
Je to jistě i proto, že modelová řada OPEL nabízí mnoho variant a mnoho modelů
v různých cenách.

Jste v něčem jiní než ostatní výrobci a prodejci automobilů pro osoby
s postižením?

Jako jediní poskytujeme všechny naše slevy a služby i pro skupinu TP a nikoliv
jen pro ZTP a ZTP/P. Nabízíme lidem s hendikepem slevu na auto, výhodné
financování, jehož část mohou použít i na přestavbu auta, komplexní a zvýhodněné pojištění vozu s asistenčními službami ÚAMK na 6 roků zdarma po celé EU,
servisní VIP služby po dobu šesti let, zprostředkování úpravy vozů od společnosti
JP SERVIS se slevou 15%. Mezi naše služby patří i sociální poradenství ve spolupráci s Ligou vozíčkářů.

Co vnímáte jako největší problém upravených aut pro hendikepované
a jak jej váš program řeší?

Dobře zvolená úprava aut začíná již u výběru vozu. Je potřebné si uvědomit,
že nové auto bude sloužit 10 let. Za tu dobu se může změnit nejen zdravotní
stav majitele, ale i jiné okolnosti. Může založit rodinu a mít děti. Proto není vždy
nejlepším řešením zakoupení nejmenšího a nejlevnějšího vozu, mnohdy nevhodného k potřebným úpravám.
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Jaké systémy ručního řízení instalujete? Co je pro vás nejdůležitější
při výběru systému?
Jsou to všechny systémy od společnosti JP SERVIS. Od mechanických přes elektronické. Tato společnost používá výhradně originální díly a nikoliv plagiáty.
Za svoji práci nese plnou odpovědnost a provádí i řádný servis. Jsme rádi,
že se stala partnerem projektu OPEL Handycars. Více informací najdete na webové stránce http://www.jpservis.eu/

Máte v nabídce i vozy, které jsou uzpůsobené pro hendikepovaného
spolujezdce? Co je nejdůležitější u těchto upravených automobilů?
Ano, jedná se o nakládací zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí. Disponujeme přesedacím zařízením pevným, mobilním, elektrickým či elektrohydraulickým. Jak jsem již předeslal, nejdůležitější je správný výběr nového vozu vzhledem k postižení uživatele.

Jak se dokážete vyrovnat s problémy s vyplácením příspěvku na automobil? Mnozí hendikepovaní po změně systému posuzování nedosáhnou
na jeho plnou výši a mají problém pořídit si nový automobil. Máte nějaká
řešení, nabízíte pomoc ve vyjednávání příspěvků?

Nesetkal jsem se zatím s tím, že by výše státního příspěvku byla pod 100 tisíc Kč.
Nevylučuji ale, že i malé příspěvky existují. Finanční „pomoc“ dělíme na základní
slevu auta, překlenutí DPH (klienti se státním příspěvkem u nás DPH neplatí)
a spotřebitelský úvěr až na 7 roků se zvýhodněnou úrokovou sazbou. V rámci
spotřebitelského úvěru umožňujeme našim klientům i úvěr ve výši 30 tisíc
na úpravu nového auta. K tomu již zmíněná sleva na úpravu vozu od společnosti
JP SERVIS ve výši 15%, která pokrývá i zákonnou účast držitele státního příspěvku
na úpravu aut ve výši 10%. Navíc každý, kdo se bude při koupi auta podílet úvěrem, od nás získá poukázku ve výši 5000 Kč na odběr pohonných hmot u OMV.

Hendikepovaní zákazníci jsou často na svém automobilu závislejší než
běžní řidiči či spolujezdci. Projevuje se tento fakt nějak i v nabídce vašich
servisních služeb nebo k nim přistupujete jako k běžným zákazníkům?

Všichni klienti OPEL Handycars spadají u nás do skupiny VIP klientů, kterým
poskytujeme slevu na materiál, inspekční servis do 24 hodin, prioritní příjem
do servisu, pic – up servis (dovoz a odvoz vozu), umytí vozu po servisní prohlídce
zdarma a asistenční služby na 6 roků zdarma.

Co by si měl zákazník na vozíku promyslet, než si vybere automobil?
Je alespoň pár základních doporučení?

Je nutno zvážit, k čemu a za jakým účelem budu vůz používat, kolik km ročně najedu, zda budu jezdit sám či nikoliv. Jak jsem již uvedl, je dobré myslet na budoucí
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rodinu a děti. Pokud je mým partnerem rovněž osoba se zdravotním postižením, je možné sdružit investice dvou státních příspěvků. Dále je dobré promyslet,
zda budu potřebovat úpravu vozu a zda se všichni i s pomůckami do auta vlezeme
i v případě, když pojedeme na víkend či na dovolenou. Osobně doporučuji
nekupovat nejlevnější variantu se základním vybavením – auto budete používat
10 roků. Stejné upozornění platí i pro případ ojetých vozů. Žádný prodejce
nemůže stav vozidla stoprocentně garantovat.

Každá značka auta má své přednosti, své charakteristiky. Jaké jsou podle
vás vozy značky Opel?

OPEL je dnes stabilní automobilkou koncernu General motors, který do vývoje
OPEL dnes investuje značné finanční prostředky, protože mu důvěřuje. Očekáváme
nové motory a nové podvozky. Dále je to řada maličkostí a předností – parkovací
systém CITY, systém START při stání vozu na křižovatce, otevírání zadních dveří
u MERIVA, výsuvný držák na kola ze zadních dveří… Velkou předností
OPEL je modelová nabídka. Od nejmenších, přes ASTRA, MERIVA, INSIGNIA,
COMBO, ZAFIRA až po VIVARO a MOVANO. Milovníky SUV jistě potěší i nové
MOKKA. Všechny vozy lze mít i s automatickou převodovkou. Pouze ADAM
až od příštího roku. OPEL nestagnuje, jde dopředu a je sexy.
Zdroj: internet

Být doma sám, a přesto pod dohledem
Technika pomáhá překonávat hendikep a mnohdy představuje i možnost, jak ho
co nejvíce upozadit. Na to sází i lidé z BigHelp. Jejich hlavní aktivitou je Asistenční dohledová služba. Hendikepovaný člověk může být díky ní stále pod
dohledem bez nutnosti přítomnosti dalšího člověka. Za vším stojí efektivní využití
internetu a dalších informačních technologií. Základem je bezdrátová síť senzorů.
Pomocí nich je možné sledovat zdravotní stav klientů či jejich pohyb v prostředí.
Existuje několik typů snímačů, například senzor na měření tepové frekvence či
senzor, který kontroluje pravidelnost dýchání. Ve všech případech se využívají
bezdrátové technologie, kdy je signál ze senzoru přenášen do počítače na dispečinku. Tam jsou informace vyhodnoceny a v případě, že je výsledkem nestandardní situace, je odeslána informace příslušnému zdravotnickému zařízení nebo
rodinnému příslušníkovi. Tísňová péče funguje 24 hodin denně. Nikdo se tak
nemusí bát, že by bylo něco zanedbáno. Na místech dispečerů sedí vyškolení lidé
z řad hendikepovaných osob. Služba je tak oboustranně prospěšná. Nejen že hendikepovaným a jejich rodinám pomáhá, ale také zdravotně znevýhodněným dává
práci. Monitorování nemusí být zaměřeno jen na zdravotní problémy.
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Dispečeři mohou kontrolovat, zda klient nespadl či mu není nevolno. To vše
je zajištěno pomocí zmiňovaných senzorů, takže klient s sebou nemusí tahat
rozměrné a těžké přístroje. Další možností je mít speciální náramkové hodinky,
které kromě automatického spojení s dispečinkem obsahují také GPS. Asistenční
dohledová služba umí přizpůsobit i domácnost tak, aby klient zvládl být nějakou
dobu sám. Asistivní domy a prostředí jsou kategorie inteligentních domů, které
reprezentují přístup k řešení otázky nezávislého bydlení. Všechny důležité přístroje
a zařízení jsou navzájem propojené a prostřednictvím dostupného uživatelského
rozhraní lze použít integrované ovládání. Tato prostředí umožňují kompenzovat
některá postižení obyvatele bytu, a tudíž posílit jeho nezávislost. V praxi to vypadá
tak, že dálkově lze ovládat třeba zhasínání světel či přepnutí televizního programu. Asistenční dohledová služba má sídlo v Boskovicích, její služby však mohou
využívat lidé po celé republice. Vše je totiž závislé pouze na technice, nikoliv na
nutnosti fyzické přítomnosti asistenta. BigHelp tak zjednoduší každodenní činnosti a sníží závislost na jiných osobách. Cena samostatnosti s asistenční dohledovou službou je 70 korun za hodinu.
Ladislava Blažková (www.vozickar.com)

Žerty realitních kanceláří
Sháníte bezbariérový byt a potřebujete poradit? Obraťte se s důvěrou na odborníky českých realitních kanceláří. Ne že by vám pomohli, ale aspoň se pobavíte.
Většina českých makléřů naprosto netuší, co znamená pojem bezbariérový
byt. S obdivuhodnou drzostí jsou ale schopni tvrdit pravý opak tak věrohodně,
že tomu snad sami věří.
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají v oblasti bydlení speciální
potřeby. Proto existují bezbariérové byty, které jsou charakteristické svými specifickými vlastnostmi, dispozičním a stavebně - technickým uspořádáním. Jen namátkou uvedu například výšku toalety, manévrovací prostory pro otáčení vozíku,
výšky okenních parapetů, dosahové vzdálenosti ovládacích prvků apod.
Papír a web snese všechno. V plné míře to platí také o internetových nabídkách
realitních kanceláří, které se liší pouze mírou odvahy k typickému reklamnímu
lhaní. Nejrozšířenější webový vyhledávač nabízí v české verzi na dotaz „realitní
kancelář bezbariérový byt“ 920 000 odkazů. Báječné. Podrobnější prozkoumání
nabídek už tak báječné není. Konkrétním studiem jednotlivých nabídek nakonec
získáte pocit, že si z vás2.naši odborníci na realitní trh dělají legraci.
Než je však začnete proklínat, počkejte chvíli. Oni to také nemají jednoduché.
Jen si to představte. Jste bez jakéhokoliv odborného vzdělání a vaše realitní znalosti pocházejí z víkendového kurzu „ makléřem snadno a rychle“. Vaším jediným
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cílem je získat provizi za každou cenu a teď přijde nějakej vozejčkář a chce byt.
Není proto divu, že se na otázku proč je konkrétní byt v nabídce označený jako
bezbariérový dozvíte, že:
… je bezbariérový, protože přece nemá prahy !!!
… podívejte, jak má široké dveře…
… je bezbariérový, protože je to uvedeno v popisu
… mám prostě pocit, že je bezbariér…
Velmi často se s označením bezbariérový byt setkáte pouze v nadpisu nabídky.
V následném popisu vybavení už o tom, v čem je byt bezbariérový, nemusí být
ani slovo a z fotografií na vás půjdou jen mrákoty. Hodnota poradenství českých realitních kanceláří o bezbariérovém bydlení není nulová. V drtivé většině
případů je více či méně záporná. Záleží to jen na míře ochoty realitních makléřů
buď bezděčně prezentovat svou naprostou neznalost věci, nebo dokonce záměrně
lhát.
Petr Šika (www.vozickar.com, kráceno)

Víkendový pobyt v Jeseníkách

36

Cestování bez bariér
Solární plošina pro invalidy
Řecko disponuje stovkami ostrovů, má jedno z nejdelších pobřeží na světě a ideální klima pro koupání v moři. Není divu, že mnoho místních lidí považuje plavání za součást
životního stylu. Ne pro každého je však koupání tak snadné. Invalidé se do vody sami
nedostanou, kolečkové křeslo by nezvládlo písek a kamení na pláži. Situaci mění solární plošina, díky níž se i zdravotně postižení mohou vykoupat bez pomoci asistenta.
Solární plošinu pro invalidy vyvinul tým univerzitních studentů a profesorů. Plošina
Seatrac umožňuje postiženým, aby se bez pomoci druhých lidí sami dostali do vody.
V zemi, kde je obecně naprosté minimum míst s bezbariérovým přístupem, jsou plošiny
zjevením. Navzdory svojí modernosti a invenčnosti však plošiny Seatrac soupeří s řeckou realitou. Ve městě Alepochori nedaleko Athén si děti přeměnily plošinu na skokanský můstek. Výjimkou nejsou ani útoky vandalů. Místní invalidé si stěžují i na
nepříliš vstřícný přístup radnice. V Alepochori bylo zapotřebí plošinu doplnit o příjezdovou rampu, umožňující sjet na vozíku z ulice. Místní samospráva však nedokázala
zařídit potřebné stavební práce. Nakonec invalidům vyšel vstříc místní řemeslník, který
rampu vystavěl ve volném čase. Invalidům v Řecku tak vysvitla naděje nejen na snazší
koupání, ale i na cestu společnosti směrem k větší harmonii.
Zdroj: internet

Lovecký zámek Kozel
Jen opravdu málo historických památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku má pro
vozíčkáře otevřenou náruč do takové míry, jako tomu je v případě loveckého zámku
Kozel u obce Šťáhlavy, deset kilometrů jihovýchodním směrem od Plzně. To ale není
zdaleka jediný důvod, proč bychom si výlet na zámek v krajině mezi legendárním Starým Plzencem a jihozápadním předhůřím Brd neměli nechat ujít. Kozel totiž – a rozhodně právem – patří k vůbec nejatraktivnějším a nejčastěji navštěvovaným památkám Plzeňského kraje.
Klasicistní, z převážné části jednopodlažní zámek stojí na jižním svahu vrchu Bor,
uprostřed rozsáhlého parku nad řekou Úslavou. Archeologické nálezy v těch místech prokazují osídlení už v době předkeltské, keltské i staroslovanské. Ostatně i sám
název zámku odkazuje k dobám, kdy podle pověsti právě tady staří Slované obětovávali
bohům v čase jarní rovnodennosti kozla. Zámek Kozel se ovšem z kontextu vesměs
barokních českých a moravských zámeckých staveb nevymyká jenom svým poněkud
excentrickým názvem, ale především svou ojedinělou, vytříbeně jednoduchou
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klasicistní architekturou. Do téhle podoby ho nechal vystavět v období mezi lety
1784 – 1789 Jan Vojtěch Černín, nejvyšší lovčí království českého a stoupenec myšlenek
návratu k přírodě, kterými během 18. století okouzlil Evropu francouzský filozof
a spisovatel Jean Jacques Rousseau. V duchu Rousseauovy filozofie byl tedy (pro
významného a movitého šlechtice) zámek Kozel „prostým“ venkovským sídlem
a přístřeším pro Černínovy hosty při lovech v okolních lesích.
Na architekturu zámku tak kromě domácí stavitelské, řemeslné a umělecké tradice
měly výrazný vliv i prvky francouzského stylu z období vlády Ludvíka XVI. A díky
tomu, že se tu zdejší původní vybavení interiérů značnou měrou dochovalo, máme
možnost si právě na Kozlu o tomto pojetí letních sídel a loveckých zámků šlechty na
přelomu 18. a 19. století vytvořit poměrně ucelenou představu. Návštěvníkovi tady
před očima ožije atmosféra aristokratických lovů, loveckých hostin, plesů, ale i divadelních představení, knihoven, zahrad, salonů a ložnic zdobených s noblesou, duchaplností, s citem a důrazem na přírodní motivy, přirozenost a lásku k životu ve všech
jeho projevech, radostech a podobách. Zámecký areál tvoří čtyřkřídlá přízemní hlavní
budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří, zvnějšku doplněná o dvě dvojice
dalších staveb – kapli Svatého Kříže s jízdárnou a lokajnu s konírnou. K zajímavým
prvkům patří zámecké divadlo, jedno z mála dochovaných divadel tohoto typu a stáří,
vybudované počátkem 19. století z maštale pro nejoblíbenější koně zámeckého pána.
V interiérech pak vedle uměleckých děl, dekorací a dobového nábytku určitě stojí za
pozornost např. keramická, rostlinnými motivy zdobená klasicistní kamna, ve kterých
se topilo zvenčí, z nádvoří, aby služebnictvo svým počínáním nerušilo vznešenou společnost a její počínání uvnitř…
Jedním z projevů takto pojaté architektonické koncepce jednopodlažního venkovského
šlechtického sídla je mimo jiných i zmíněná bezbariérovost – což jistě nebyl záměr
tehdejších aristokratických stavebníků, nicméně dnes a nejen z pohledu vozíčkáře
se jedná o skutečnost kvitovanou s povděkem. Když k tomu připočteme, že během
rekonstrukce zámku byla stavba dovybavena nájezdovými rampami pro snadné
překonání i těch nemnoha zde se vyskytujících nízkých schodů a především pak
bezbariérově přístupnými toaletami s dobře řešenou úpravou pro vozíčkáře, dá se
shrnout, že areál zámku je dnes kompletně bez bariér a pohybovat se po něm může
vozíčkáři bez doprovodu jak v exteriérech, tak v interiérech, včetně jízdárny, kde
se konají výstavy a koncerty, a včetně kaple, kde probíhají bohoslužby, koncerty
a svatební obřady církevní i civilní. Pokud tedy zatoužíte uspořádat svatbu v noblesním,
romantickém, a přitom zcela bezbariérovém prostředí, bude lovecký zámek Kozel
rozhodně dobrá volba. Co se týká prohlídky zámku, bezbariérové jsou v plném rozsahu
(s výjimkou prvního patra jízdárny) oba návštěvnické okruhy – Zámek i Jízdárna –
a také zdejší cukrárna Café Kozel a restaurace Podzámčí. Návštěvníkům se zdravotním
postižením je navíc umožněno parkovat nikoli na parkovišti, které se nachází mimo
areál, nýbrž na tzv. vnitřním parkovišti přímo v areálu zámku. Za milou pozornost
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pak lze pokládat například to, že si zde vozíčkáři mohou na požádání dobít baterie
elektrického vozíku, že si zrakově postižení mohou přečíst texty o zámku v Braillově
písmu, sluchově postižení mají k dispozici výklad ve znakové řeči atd.
Zámek je obklopen rozsáhlým, bezmála čtyřicetihektarovým přírodně krajinářským
parkem, jehož součást tvoří Lopatecký rybník. Základ nynější podoby parku ovšem
položil až místní zámecký zahradník, ale zároveň i fotograf, kreslíř, archeolog
a geometr František Xaver Franc, který tu působil ve druhé polovině 19. století ve
službách tehdejšího majitele zámku, hraběte Valdštejna. Rovněž cesty v parku jsou
zpevněné (dlažba, sypaný jemný štěrk) a sjízdné pro vozíčkáře – jen v jeho okrajových
partiích je nutno brát zřetel na svažující se terén. Nejeden vozíčkář s dobrodružnější
povahou si potom zřejmě neodpustí „výšlap“ po nově otevřené 2km dlouhé naučné
stezce Okolo Kozlu. Stezka vede místními lesy po zpevněném štěrkovém povrchu,
ale i po cestách méně bezpečných, avšak s pomocí asistence (a s trochou odvahy)
sjízdných na mechanickém i elektrickém vozíku, a to včetně dvou dřevěných lávek,
po kterých tu budeme muset překonat místní vodní toky. Na sedmi informačních tabulích se pak cestou v malebné a romantické zalesněné krajině dozvíme mnohé o zdejší
přírodě, nebo např. i o pověstech, záhadách a nadpřirozených bytostech, spjatých
s okolím zámku. V parkové krajině kolem zámku Kozel můžeme navštívit také nedaleký zábavně sportovní a relaxační areál Pohoda, umístěný téměř na samém břehu
řeky Úslavy a nabízející mj. dráhy pro minigolf, kuželníky (dráhový i závěsný), stoly
venkovního stolního tenisu, dětské hřiště nebo občerstvení v altánu. V nedaleké obci
má bezbariérový přístup ještě zdejší Bezejmenná čajovna, která nabízí též ubytování,
ovšem pouze v patře. Za nejbližším skutečně bezbariérovým ubytováním se tak musíme vydat zhruba 15 km odtud, do čtyřhvězdičkového hotelu Primavera na jihovýchodním předměstí Plzně.
Miroslav Valina (www.vozka.org)

Auto pro vozíčkáře, areál pro nevidomé. Šumava se otevírá
postiženým
Správa šumavského národního parku připravuje patnáct tras pro handicapované.
Vozíčkáře i jinak postižené chce vozit speciálním autem. Příští rok postaví také areál
lesních her pro nevidomé s dřevěnými zvířaty. Nový projekt bude pro lidi na vozíku,
slabozraké, sluchově postižené a jinak handicapované. „Chceme, aby se s průvodci
dostali speciálním vozem do míst, kam by se jinak nedostali,“ řekl ředitel šumavského
parku Jiří Mánek. Speciální ekologický automobil chce správa parku pořídit na podzim, na „zkušenou“ jej přiveze už v září. „Máme připraveno zhruba patnáct okruhů,
většina vede do druhých zón parku,“ uvedl náměstek ředitele Tomáš Fait.
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Postižení se dostanou do míst na devíti tématických okruzích. Tedy například po stopách
plavení dříví, Karla Klostermanna, podél Železné opony, za pašeráky, na šumavské
horizonty či do skláren a zaniklých osad. Uvidí Černou horu, Bučinu, staré
pohraniční roty na Březníku či Poledníku. „Dále chystáme informační kiosky, brožury
a manuály, tipy na několikadenní i jednodenní výlety. Zřídíme i půjčovnu elektrických
skútrů pro zdravotně postižené a vytipujeme trasy, kam by dokázaly dojet,“ podotkl
Mánek.
S národním parkem uzavřela memorandum o spolupráci Národní rada osob se zdravotním postižením. Její předseda Václav Krása potvrdil, že projekt zpřístupnění Šumavy
pro postižené je obrovský krok kupředu. „Slibujeme si od toho hodně a věřím, že budeme mít možnost jezdit po horách a vidět Šumavu jako lidé zdraví. Věřím, že to
bude fungovat jako například v chorvatském pohoří Biokovo, kde se mohou postižení
pomocí mikrobusů dostat na všechna místa i na nejvyšší vrcholy,“ srovnal Krása.
V lesích se také objeví „mluvící stromy“. Správa chce rozmístit po rezervaci čtyřmetrové kmeny, u kterých návštěvníci získají potřebné informace o okolí. Podle Lenky
Dvořákové, která má na správě parku na starosti projekt Dostupná Šumava, bude
pokračovat i projekt, kdy autobusy na jaře a na podzim vozí na celodenní výlety seniory
a lidi se sníženou mobilitou.

Tipy parku na výlety pro vozíčkáře s doprovodem

Boubín. Vrch vysoký 1 362 metrů patří k symbolům Šumavy. Na jeho úbočí roste prales,
v němž některé smrky a jedle jsou staré 300 i 400 let. Na vrchol je z Kubovy Huti
vyznačená naučná stezka vedoucí po štěrkové asfaltce. Závěr je po poválkovém
chodníku se schody. Trasa tam a zpátky je dlouhá 7,6 kilometru. Správa parku
doporučuje dvoučlennou asistenci, trasa je náročná.
České Žleby. Tříkilometrová trasa vede k hraničnímu přechodu pro pěší Mlaka. Cestou
se nabízejí výhledy na české i německé hory, ve Žlebech kamenná kašna, na okraji vsi
pramen pitné vody a pamětní kámen Zlaté stezky. Správa parku doporučuje asistenci,
vozíčkáře je potřeba v některých úsecích tlačit.
Dobrá. Desetikilometrová trasa vede z Dobré u Soumarského mostu do blízkých
rašelinišť. Trasa se dá zvládnout za tři hodiny, vede po asfaltce s menším stoupáním.
Chalupská slať. Jeden a půl kilometru dlouhá trasa k Chalupské slati u Borových Lad
je zajímavá zejména vyhlídkou na jezírko a okolní slať. Na ploše 137 hektarů je přes
2,3 milionu kubíků rašeliny, jejíž hloubka je 1,9 metru. Cesta vede po šotolinové nebo
asfaltové komunikaci, je široká, pohodlná. Závěr je po poválkovém chodníku. Správa
parku doporučuje asistenci.
Schwarzenberský kanál. Trasa vede od parkoviště na Jeleních Vrších u Nové Pece
až ke kanálu. Vozíčkáři uvidí i zdobené portály u tunelu, kterým kanál nad Jeleními
Vrchy prochází. V okolí jsou pohodlné asfaltové a šotolinové cesty.
Zdroj: www.idnes.cz
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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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