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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.

Foto: Prohlídka plzeňského pivovaru

1

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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PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI C-M-T,
19. – 21.09.2014
Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..
Používám:

mechanický vozík

elektrický vozík

Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ V JESENÍKÁCH
04.-06.07.2014
Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................

Milí přátelé,

máme tu léto, prázdniny, dovolené a zasloužený odpočinek. Přesto věřím, že si
najdete chvíli času a přečtete si nové číslo Bulletinu.
Předně bych Vás rád upozornil na komplikace při změně zdravotní pojišťovny.
Změnit zdravotní pojišťovnu není nijak složité. Stačí se správně rozhodnout, ke
které pojišťovně chcete přejít a zařídit si přestup. Změnu lze dokonce provést
z pohodlí domova po internetu. Při změně však nezapomeňte na fakt, že pokud
máte od stávající zdravotní pojišťovny v pronájmu mechanický či elektrický vozík
(ano, vozík není Váš, ale po celou dobu je v majetku pojišťovny!!!), mohou Vám
vzniknout vážné komplikace. Pojišťovna, od které odcházíte a od které máte vozík, ho bude chtít vrátit a Vy se můžete ze dne na den ocitnout v bezvýchodné situaci. Proto si před změnou zdravotní pojišťovny nechte od obou pojišťoven potvrdit, jak to bude dále s pomůckami, které máte zapůjčeny!
V minulém Bulletinu jsem Vás informoval o chystané novele indikačního seznamu, která měla být ve prospěch nás, pacientů. Vyhláška měla být vydána každým
dnem, do hry však vstoupil Ústavní soud, který sice stávající vyhlášku, která velice redukovala možnost lázeňské péče, zrušil, ale až k 31.12.2014, takže po celý
letošní rok zůstane ještě v platnosti. I přes toto negativum se nám otevřela možnost dalších jednání s tím, že jsem získal příslib ministra zdravotnictví, že od ledna 2015 budou moci pacienti s C-M-T jezdit každoročně na komplexní léčebný
pobyt v délce 28 dnů s možností prodloužení. Více se dočtete dále.
Nakonec Vás chci všechny pozvat na zářijové setkání v Praze, spojené s odborným lékařským seminářem. Společnost C-M-T zde oslaví 15 let své existence. Budeme nejen bilancovat, ale především plánovat do budoucna. Rád Vás tam všechny uvidím.
Váš předseda Michal

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..
Používám:

mechanický vozík

elektrický vozík

Děti
Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................
Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................

Členské příspěvky na rok 2014

Výše členského příspěvku se v letošním roce nemění,
zůstává tedy i nadále ve výši 250,- Kč.
Platbu můžete provést převodem na účet Společnosti C-M-T,
nebo uhradit složenkou typu A.
Číslo účtu je 156897053/0300, jako variabilní symbol uveďte své evidenční
číslo a do poznámky napište své příjmení bez diakritiky.
Naši zahraniční členové k platbě uvádějí:
IBAN CZ89 0300 0000 0001 5689 7053, BIC (SWIFT) CEKOCZPP
Prosíme všechny členy Společnosti C-M-T,
aby svůj členský příspěvek uhradili do konce června.
Děkujeme!!!
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společnost C-M-T
Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T,
jejich rodin a přátel
V pátek 25. 04. 2014 jsme tentokrát navštívili Plzeň, čtvrté největší město v České
republice, ležící na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. Ubytovaní jsme
byli v hotelu IBIS na okraji Plzně, kam jsme přijeli již zmíněný pátek odpoledne. Po absolvování formalit na recepci hotelu a odnesení kufrů na pokoje se většina z nás vydala prozkoumat nejbližší okolí a město samé. Plzeň je známá především jako průmyslové město díky Plzeňské Škodovce, kde se vyrábějí dopravní prostředky a průmyslové stroje. Je též kulturním centrem, v okolí středu města se nacházejí četné kulturní domy a divadla, budovaná ještě v časech Rakousko
– Uherska, a na Náměstí Republiky, kterému dominuje Katedrála sv. Bartoloměje,
jsou ojedinělé objekty kašen, které podle návrhu architekta Ondřeje Císlera propojují současnost s tradicí v historickém kontextu náměstí. Do jejich nádrží z černé čínské žuly padá voda z pozlacených chrličů, které symbolizují anděla, chrtici
a velblouda, motivy z plzeňského znaku. Plzeň je též pivovarnické město, vaří se
zde známá piva Prazdroj a Gambrinus. Spodně kvašený světlý ležák se celosvětově označuje jako Pilsner nebo Pils podle německého jména města Pilsen. Páteční
večeře byla v hotelu společná a po ní nám předseda Společnosti Michal Šimůnek
nastínil sobotní program. První a nejdůležitější byla samozřejmě prohlídka Plzeňského pivovaru, které jsme se všichni zúčastnili. Většina se kromě zajímavého výkladu těšila především na ochutnávku nefiltrovaného piva. Až na problém s prohlídkovým autobusem, který i přes ujištění neměl nájezdovou rampu pro naše
dva vozíčkáře, byli všichni s exkurzí moc spokojeni. Po skončení prohlídky jsme
se odebrali do pivovarské restaurace „Na Spilce“ na oběd, a ti, co nemuseli řídit,
také na další pivečko. Poté se každý rozjel za kulturou všeho druhu. Cílem většiny se stala místní ZOO s Dinoparkem a Botanickou zahradou, kde nás neodradil
ani náročný kopcovitý terén. Další zamířili na Náměstí Republiky, z kterého ústí
mnoho uliček s obchody různých sortimentů a zahradních restaurací a cukráren,
nebo k okolním rybníkům, které lemují hezké pěší i cyklistické stezky se stánky
s občerstvením, s krásným výhledem na vodu, kde plavaly a dováděly kachny a
labutě. Po celodenním výletu jsme se všichni sešli v hotelu na večeři. Při večerním posezení jsme si povídali o svých zážitcích, ukazovali si fotografie a plánovali, kam pojedeme příště. Nedělní hotelová snídaně byla zakončením tohoto báječného výletu a setkání milých lidiček se společnými zájmy.

torické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní. Opočenské expozice lákají především rozsáhlou sbírkou historických zbraní. Zhlédnout lze práce renomovaných puškařů (Poser, Lebeda, Novotný, Procházka aj.), plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, muškety, renesanční pistole, kolekci popravčích mečů, zbraně japonské, indické, indonéské, barmské a
dalších mimoevropských kultur. Colloredo - Mansfeldové soustředili na Opočno
svou rodinnou sbírku obrazů. Její katalog z roku 1929 čítá 471 položek. Mezi díly
zejména italské provenience najdeme kusy z dílen mistrů jako Andrea del Sarto, Francesco Solimena, Giacomo del Po, Andrea Vaccaro a dalších. Etnografická sbírka představuje exponáty od indiánských nebo afrických kmenů či trofeje exotické zvěře. Nechybí knihovna o 10.000 svazcích a bohaté vybavení historickým nábytkem v celé expozici. První písemná zpráva o „oppidu“ Opočně pochází z Kosmovy kroniky a vztahuje se k roku 1068. Prvními doloženými majiteli
byli Drslavicové, kteří v místě původního dřevěného hradiště vybudovali gotický
hrad. V době husitských válek bylo Opočno v držení Jana Městeckého, pro jehož
protihusitské počínání bylo několikrát obléháno a roku 1425 dobyto a pobořeno.
Zlatým věkem Opočenska bývá nazývána vláda bohatého rytířského rodu Trčků
z Lípy (1495 - 1634), kteří jej učinili centrem svého rozsáhlého východočeského
panství. Výnosné hospodářství dovolilo Vilému Trčkovi navázat na stavební činnost svých předků a začít roku 1560 nákladnou přestavbu objektu v duchu severoitalské renesance. Poslední z rodu Trčků, Adam Erdman, byl roku 1634 zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna, a o rok později bylo Opočno postoupeno
italskému rodu Colloredo (později Colloredo - Mansfeld). Ten jej vlastnil až do
druhé světové války. Zámecký areál prošel počátkem 18. století barokními úpravami pod vedením architekta Alliprandiho.
Informace pro hendikepované
Hendikepovaní si mohou vyzvednout povolenku vjezdu do pěší zóny na Informačním centru Opočno. Zámek Opočno není bezbariérovou památkou. Hendikepovaní návštěvníci na invalidním vozíku mají možnost prohlédnout si zámecký park s exteriéry oranžérie, míčovny a letohrádku. Vstup do parku z nádvoří je
řešen schodištěm - bezbariérově je možné vstoupit do parku ze Zámecké ulice.
Bez bariér jsou obě zámecká nádvoří. Návštěvníci vstupují do areálu z Trčkova
náměstí. Povrch přístupové cesty od vstupní brány a I. nádvoří zámku je rovný a
pevný, vysypaný jemným štěrkem. II. nádvoří je vydlážděno rovnými kamennými
deskami. Při vstupu pod arkádové ochozy je nutné překonat nízký schod (do 10
cm). Pod arkádovými ochozy se nachází vstup a výstup z expozic a prodejna suvenýrů. Ze zpřístupněných místností je bezbariérově dostupný pouze úvodní sál.
Bariérou prohlídky zámeckých interiérů prvního a druhého patra jsou schodiště a
schody. Za určitých podmínek mohou menší skupiny vozíčkářů absolvovat 2. návštěvnický okruh. Prodejna vstupenek je umístěná v hospodářské budově tvořící
součást jízdárny. Vstup do ní je bezbariérový. Toaleta pro osoby se sníženou pohyblivostí je součástí sociálního zázemí pro návštěvníky na I. nádvoří.
Zdroj: www.zamek-opocno.cz

Vladimíra Šimková
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přesvědčit provozovatele, aby s nimi počítali. Ale pohled podnikatelů na tuto klientelu je obvykle dost povrchní a k potřebám těžce postižených lidí bývají lhostejní. Proto u stravovacích a ubytovacích zařízení běžně chybějí nájezdové plošiny či schodolezy, proto není možné dostat se do historických památek a na zajímavá místa. Prozkoumali jsme asi třicet zařízení na slovenské a stejné množství
na polské straně Pienin. A musím říct, že naši sousedé jsou na tom mnohem lépe.
Tam jsme viděli, jak vypadá skutečný rozvoj bezbariérového turismu. Jednak u
soukromých provozovatelů, jednak ve veřejném sektoru.
Můžete uvést konkrétní příklad?
To je snadné. Navštívili jsme šest polských informačních center, která poskytují
komplexní údaje o přírodě, o flóře a fauně Pienin. A všechna střediska jsou zcela bezbariérová. Na slovenské straně jsou jen dvě – a jsou absolutně nevyhovující! Na vozíčkáře tam čekají překážky u vchodu, ale ještě horší je „bariérový“ přístup pracovníků k turistům.
Pieniny přesto mají co nabídnout i lidem s tělesným postižením. Alespoň těm, kteří užívají mechanický vozík.
Největším lákadlem jsou nádherné přírodní scenérie. Navíc jde o oblast s příznivým
terénním profilem: když se vozíčkář vydá na výlet podél řeky Dunajec, čeká ho jen minimální převýšení. A celá trasa je dostatečně zpevněna vhodným povrchem. Může si
také užít hodinovou plavbu po řece: na loď se vejde on i složený vozík.
Cesta je však bezbariérová jen ke břehu a do pramice se vozíčkář kvůli kamenům
dostane jen s pomocí druhé osoby. Proč to není uspokojivě vyřešeno?
Snažili jsme se přesvědčit správu národního parku i soukromého provozovatele,
ale marně. A tak na obou přístavištích musí vozíčkáře někdo přenést, což je dost
nebezpečné. Ale když už se někdo pro plavbu po Dunajci rozhodne, tak ho kamenitý břeh neodradí. Podobné je to v nedalekém Červeném klášteře, kde je sice
bezbariérová toaleta i nájezdová plocha do muzea, ale nádvoří je pokryté „kočičími hlavami“. A po těchto dlaždicích musí člověka na vozíku někdo dotlačit až
ke vchodu, což je asi desetimetrová vzdálenost. V obou případech jde jen o polovičaté řešení. Přitom bezbariérový přístup k lodím by se dal zajistit snadno a levně. To by ovšem provozovatel místo výmluv musel říct: Uděláme aspoň provizorní dřevěný můstek, nějakých dvacet metrů dlouhý, aby se vozíčkář bezpečně a
pohodlně dostal do pramice nebo z ní. Inspirovat by se mohl u přístavišť na polské
straně Pienin, kde jsou nástupové plošiny samozřejmostí. Můstek by navíc sloužil
i lidem, kteří špatně chodí nebo obtížně udrží na kamenitém terénu stabilitu. Jsem
ale optimista a věřím, že se turisté v PIENAPu jednou dočkají zrušení všech bariér. Tak nádherné pohoří si to zaslouží.
Miloš Pelikán (www.vozickar.com)

Státní zámek v Opočně

Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl zámek prohlášen národní kulturní
památkou. Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek, dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku, obklopeném přírodně krajinářským parkem, jsou dochovány his-
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Pozvánka

Odborný seminář Společnosti C-M-T
Místo pobytu: Hotel Centrum Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha 9 – Vinoř (www.centrummariapoli.cz). Ubytování je zajištěno v jedno- až čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím, v budově je výtah, parkování na uzavřeném parkovišti v areálu.
Přístup k hotelu:
městskou hromadnou dopravou: ze stanice metra „B“ Vysočanská autobusem 375
nebo ze stanice metra „C“ Letňany autobusem 259, 302, 375 a 378 do zastávky
Vinořský hřbitov. Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
autem: z pražského městského okruhu na dálnici směr Mladá Boleslav, exit Radonice, na první křižovatce po výjezdu doprava, v obci Radonice doleva směr Praha – Vinoř, GPS: 50° 8´45.218“N a 14° 34´47.896“E
Termín: 19.09 – 21.09.2014 (pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní)
Cena:
2 055,- Kč jednolůžkový pokoj (2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, 1x oběd)
1 655,- Kč dvoulůžkový pokoj/osoba (2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, 1x
oběd)
1 515,- Kč třílůžkový pokoj/osoba (2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, 1x oběd)
1 375,- Kč čtyřlůžkový pokoj/osoba (2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, 1x oběd)
Závazné přihlášky zasílejte do 10.08.2014 na adresu: Blanka Klouzalová, Závada
102, 747 19 Bohuslavice nebo na e-mail: klouzalova.cmt@seznam.cz
Zálohu ve výši 1.000,- Kč za osobu, zašlete nejpozději do 10.08.2014 na účet:
172018119/0600, jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo, do zprávy
pro příjemce své příjmení bez diakritiky. Bez zaplacení zálohy nebude Vaše rezervace akceptována. Záloha je nevratná.
Doplňující informace Vám budou poskytnuty na e-mailu: klouzalova.cmt@seznam.cz nebo na tel. čísle 724 330 798.
Program:
Pátek: příjezd od 15:00 hod., ubytování / 18:00 večeře / volný program
Sobota: snídaně / od 9:00 hod. odborné přednášky – viz podrobný program /
oběd / výlet do okolí – viz níže / večeře, volný program
Neděle: snídaně / vyklízení pokojů do 10.30 hod. /
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Co lze vidět v okolí:
Zámecký areál Ctěnice
Jedinečný zámecký a hospodářský areál mající středověký původ a jádro byl postupně podle požadavků doby upravován. Původní tvrz byla založena na výběžku
ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní příkop, tvrz chránila mohutná hranolová
vstupní věž. Renesanční přestavba udělala z tvrze reprezentační zámek. V baroku
byly vybudovány arkády a barokizováno průčelí. Poslední změny byly provedeny
na konci 19. století, kdy byly osazeny nové dveře a špaletová okna, která velmi
pozměnila původní vzhled zámku. Stavba krásně dokumentuje postupné slohové
proměny. Dobře dochovaný soubor hospodářských budov náležejících k zámku
se rozkládá na jihovýchodě od zámku a tvoří ho sedm budov. Patrně nejcennější objekt je dvoupatrová mohutná stavba sýpky se sedlovou střechou. Před areálem zámku stojí při Bohdanečské ulici cenná barokní stavba drábovny, která tvoří
nedílnou součást celého areálu. Park má výměru 2,33 ha a navazuje na zámek ze
severní a východní strany. Park je nyní komponován na podélnou osu s ovocnou
alejí. V kompozici je využit protékající potůček s drobnými stavbami mostků a lávek. V severovýchodní části je novostavba altánu, za ním zahradnictví. Celý areál
parku a zámku s hospodářským dvorem obíhá mohutná kamenná zeď se vstupní
branou na západní straně mezi špýchary a s druhou na jihovýchodě vedle dvorce.
Obě brány jsou pilířové s novými dřevěnými svlakovými vraty. V zámku je stylová zámecká restaurace a kavárna se slunnou terasou.
Zámek ve Vinoři
Zámek ve Vinoři je barokní novostavbou. Posledním majitelem panství byl rakousko - uherský ministr zahraničí Otakar Černín. V té době přijíždějí na vinořský
zámek významné návštěvy. Patří k nim následník trůnu Ferdinand d´Este, hostem
tu byl i německý císař Vilém II. a arcikníže Karel, pozdější rakouský císař. Černínové obývali zámek do roku 1917, kdy se rodina odstěhovala do Aussé ve Štýrsku. Po vzniku Československa přešel objekt zámku do vlastnictví státu. Od roku
1952 zámek spravuje a pro své účely využívá ministerstvo vnitra. Zámek je v současnosti nepřístupný. Zámek má čtvercový půdorys s vydutými rohy. Uprostřed
budovy nad prostorným klenutým podjezdem je veliká obdélníková dvorana.
Zřícenina hradu Jenštejn
Nevelký hrad byl vystavěn na nízké pískovcové skalce na konci mělkého údolí
potoka Choboty. Přirozená poloha hradu v rovinaté otevřené krajině je z hlediska
případné obrany nevýhodná, hrad byl proto zbudován jako vodní, z jižní strany
chráněný rybníkem, z dalších mohutným okružním příkopem vytesaným do skály, který se napouštěl vodou stahovanou z rybníků na nedalekém Vinořském potoce. Ve 14. století byl jeho majitelem i pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Od počátku 17. století je označován jako pustý. Zkázu dokončila neklidná doba třicetileté války, kdy byl roku 1640 Jenštejn vypálen švédským vojskem. V areálu hra-
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ku u moře, kde se nemusí obávat nečekaných bariér, ale mohou si naopak v klidu užívat bezstarostné dny plné slunce a pohodové relaxace. Cestovní kancelář
Vítkovice Tours proto pro letošní rok připravila speciální nabídku Jadran bez bariér s uceleným přehledem hotelů na chorvatském a černohorském pobřeží. Pro
tyto hotely jsou samozřejmostí bezbariérové pokoje, výtahy, mírný sestup na pláž
a do moře a další podmínky k pohodovému pobytu. Katalog najdete na webu CK
a můžete si podle něj dovolenou objednat.
Pokud nenajdete dovolenou Vašich snů tam, zkuste stránky www.bezbatour.cz.
Tato speciální cestovní kancelář nabízí zaručeně bezbariérové destinace pro Vaši
dovolenou, a to nejen v Tuzemsku, ale i na Slovensku, v Německu, Maďarsku či
Chorvatsku. Myslím, že si vybere skutečně každý.
Pokud někam vyrazíte, pošlete nám Vaše postřehy, rádi je zveřejníme.
Mgr. Michal Šimůnek

Pieniny: málo známý klenot přírody, který potěší i vozíčkáře

Z devíti slovenských národních parků je nejmenší a pro Čechy druhý nejvzdálenější. Kaňon řeky Dunajec vytváří na samých hranicích s Polskem nádherné scenérie a lidé s tělesným postižením se v Pieninském národním parku můžou vydat
nejen na výlet podél řeky, ale i na projížďku v loďkách. Přesto se tenhle přírodní klenot leskne mnohem víc na polské straně. Proč? To vysvětluje v následujícím
rozhovoru Peter Rázus ze sdružení PRERAG, které se podílí na kulturních a vzdělávacích aktivitách pro lidi se zdravotním postižením.
Jak to na Slovensku vypadá s turistikou pro vozíčkáře?
Z nejatraktivnějších lokalit byly první Vysoké Tatry. Potřebné úpravy iniciovaly Státní lesy Tatranského národního parku, které využily staré lesnické cesty na
přípravu bezbariérových tras. A vznikl projekt Tatry bez bariér. My ve spolupráci se sdružením Parnassius rozvíjíme aktivitu Otevřené Pieniny a také se podílíme na mezinárodním projektu MAPDOT, který je zaměřen na rozvoj bezbariérové turistiky.
Zůstaňme ještě u Vysokých Tater. Kdy se začaly „otevírat“ vozíčkářům?
Asi před osmi roky. Inspirovaly se jimi nevládní organizace včetně té naší a nyní
je na Slovensku pro lidi na vozíku zpřístupněných několik desítek kilometrů turistických cest. Ta oblast začíná u Oravy a pokračuje přes Vysoké Tatry až do Pienin.
V těchto lokalitách je vytvářena základní infrastruktura pro vozíčkáře.
Před cestou na Slovensko jsem neměl o Pieninách tušení. A přiznám se, že plavba
na lodích, během které jsem si je mohl aspoň zběžně prohlédnout, byla velkým
zážitkem. Pro mě i pro vozíčkáře, kteří byli v naší výpravě.
To mě těší. Pohoří patří k velmi navštěvovaným místům i proto, že je poměrně
nízké. Na pěší výlety se tam vydávají i rodiny s malými dětmi. A naším záměrem
je, aby se v Pieninách mohli bez problémů pohybovat i lidé s těžkým tělesným
postižením.
Nakolik se vám to daří?
Jsme někde v polovině cesty. Zmapovali jsme možnosti pro vozíčkáře a zkoušíme
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a B, zatímco na céčku jezdí modernější soupravy, do kterých se vozíčkář dostane
mnohem bezpečněji.“ Koncepci už projednal magistrátní odbor dopravy a čeká
na schválení zastupitelstvem. Mělo by se tak stát ještě do podzimních komunálních voleb. Pokud bude dokument schválen, objeví se na webovkách magistrátu.
Jeho realizace však může být ohrožena povolební situací na radnici, nedostatkem
peněz a neochotou politiků. „Bariéry v dopravě se nám podařilo dostat mezi priority města a teď je zapotřebí tuhle prioritu dlouhodobě udržet, abychom snížili riziko, že koncepce zůstane jen na papíře,“ uvědomuje si Čipera.
Pozitivní změny v hromadné dopravě mohou Pražané i přespolní oslavit už 1.
července na Střeleckém ostrově. Koncert plný kvalitní muziky s názvem „Děkujeme, pokračujte“ začne v 18 hodin, vstup je zdarma.
Zdroj: www.vozickar.com

Na Sněžce se zvažuje vyhlídková plošina pro vozíčkáře

Provozovatel nové lanovky na Sněžku zvažuje, že na nejvyšší hoře Česka zřídí vyhlídkovou plošinu pro vozíčkáře. O lanovku, která je v provozu od konce února,
je mezi lidmi na vozíku i rodinami s kočárky velký zájem. Staré zařízení bezbariérové nebylo. „Mám od vozíčkářů kupu mejlů, zda je svezeme… Zvažujeme, že
na Sněžce uděláme venkovní plošinu, protože jinak je pro ně terén nepřístupný,“
řekl vedoucí lanové dráhy Jiří Martinec. Na starém zařízení se vozíčkáři nesvezli prakticky vůbec. Pokud se chtěli svést, muselo se vše předem domluvit, vozíky se pak vezly v nákladovém prostoru a šlo o jednorázové akce, kterých nebylo
mnoho. Komfortnější mají teď nástup do kabin i rodiny s kočárky. „Podlaha kabiny je s úrovní stanice, zpomalíme rychlost a vozíčkáři i kočárky najedou bez problémů dovnitř. Jinak je lepší, kdy mají vozíčkáři s sebou doprovod,“ řekl Martinec. Na vedení lanové dráhy jsem se obrátil i já jménem Společnosti C-M-T. Dne
04.03.2014 jsem napsal: „Dobrý den, z médií vím, že od soboty již jezdí lanovka
na Sněžku. Zajímá mne, zda se do kabinky dostane i člověk na invalidním vozíku
jako do lanovky na Černou Horu? Jsou prostory pro nástup i výstup bezbariérové?
Kolik stojí jízdenka pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P? Děkuji předem za odpovědi.“ Hned druhý den jsem dostal tuto odpověď: „Dobrý den. Lanovka je uzpůsobena ke snadnému nástupu do kabiny. Podlaha kabiny je ve stejné úrovni s podlahou nástupiště a kabina se pohybuje velmi pomalu. V případě potřeby je možno
ještě zpomalit. Nástup je snadnější, než na pohyblivé schody. Stanice jsou bezbariérové. Jenom pozor, na Sněžce se dostanete pouze do dveří stanice, jinak je
s vozíčkem nesjízdná. Zpáteční jízdenka na Sněžku a zpět stojí 180 Kč. Jiří Martinec, Lanová dráha Sněžka, a.s.“
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

du najdete dva malé expoziční prostory – bývalý strážní domek vpravo od brány
a okrouhlou věž hradu.
Letecké muzeum Kbely
Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha - Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým
muzeím v Evropě. V současnosti má Letecké muzeum Kbely 2 251 sbírkových
předmětů, které se váží k letectví, kosmonautice, parašutismu a meteorologii. Expozice Leteckého muzea se z původního jediného hangáru v roce 1968 postupně rozrostla na stávajících pět hangárů se stálými expozicemi, sál pro příležitostné výstavy a na rozsáhlé venkovní výstavní prostory. V současnosti je v jednotlivých hangárech a na venkovních plochách vystaveno celkem 128 letadel, téměř
50 motorů a desítky dalších částí letadel, jako jsou vrtule, přístrojové vybavení, letecká výzbroj a další komponenty. Kryté expozice jsou doplněny figurínami v dobové výstroji pro létající i pozemní personál, automobily a dalším vybavením nezbytným pro zabezpečení letového provozu.
Výbor Společnosti C-M-T

Zahraniční rekreace pro osoby se zdravotním postižením

Blíží se čas dovolených, a proto bych Vás rád informoval o možnostech zahraniční rekreace pro osoby se zdravotním postižením. Dovolená u moře není výsadou
pouze zdravých lidí, přímořský pobyt si dopřává také čím dál více zdravotně hendikepovaných spoluobčanů, kteří touží prožít klidný pobyt v příjemném letovis-

45

6

Pozvánka

Děkujeme, pokračujte

Výbor občanského sdružení Společnost C-M-T
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Společnosti C-M-T, který se koná
20.09.2014 od 9.00 hodin v hotelu Centrum Mariapoli,
Mladoboleslavská 667, Praha 9 – Vinoř
Program:
1. Zahájení
2. Společnost C-M-T – 15 let existence, co jsme dosáhli a jaké máme cíle
Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T
3. Hereditární neuropatie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., Klinika neurologie, FN Motol Praha
4. Vývoj možnosti DNA vyšetření – vyšetřování příčin C-M-T v ČR
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., DNA laboratoř, 2 LF UK Praha
5. Preimplantační diagnostika pro rodiny s C-M-T, dosavadní výsledky
RNDr. Martina Putzová, Ph.D., DNA laboratoř, GENET s.r.o. Praha
6. C-M-T v dětském věku
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., Klinika dětské neurologie, FN Motol Praha
7. Komplexní rehabilitace pacientů s C-M-T
Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství,
FN Motol Praha
8. Novinky v ortotické péči o pacienty s C-M-T
Mgr. Pavel Wanka, Otto Bock ČR s.r.o.
9. Program OPEL Handycars – Svoboda pohybu bez bariér
Marek Groll, CAR FOR YOU OPEL/ČR
10. Závěr
SEMINÁŘ SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Změna programu vyhrazena!
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Už přes půl roku funguje na pražském Střeleckém ostrově bezbariérový výtah.
Díky němu se tam mohou snadno dostat i vozíčkáři. Tuhle potěšující zprávu by
si měli zapamatovat hlavně ti, kdo mají rádi letní koncerty pod širým nebem. Už
proto, že v červenci se na Střeláku uskuteční akce „Děkujeme, pokračujte“. Pořádá ji společnost Asistence, která tak chce veřejně ocenit dosavadní snahu pražských politiků a úředníků o odstraňování bariér v hromadné dopravě. „Program
teprve tvoříme, ale už víme, že vystoupí Lenka Dusilová, Načeva, Justin Lavash nebo písničkář James Harries,“ říká Erik Čipera z pořádající organizace. Sám
se nevhodnými nástupními ostrůvky, nepřístupnými stanicemi metra či chodníky bez nájezdů zabývá už několik let a natočil o této problematice několik dokumentů. Jeho nejnovější snímek „Praha snů“, který měl premiéru v březnu v kině
Oko, zřejmě odvysílá Česká televize. „Film určitě bude k mání i na koncertu „Děkujeme, pokračujte“, aby lidé získali představu o tom, co se ve městě povedlo, ale
taky o existujících překážkách, které vznikly ještě za minulého režimu. Konkrétně jde o bariéry u petřínské lanovky, vozíčkářsky nebezpečné tramvajové zastávky v Holešovicích nebo ruční nakládání vozíčkářů do vlaku,“ informuje Čipera.
Dobrou zprávou je naopak znovuotevření stanice metra Národní třída ve středu
města, nad níž finišuje výstavba nákupního centra. Bezbariérový výtah ve stanici
zahájí provoz nejspíš 1. července. „Do té doby má být konečně upravena nedaleká zastávka Lazarská, kde je riskantní výstup z tramvaje přímo do vozovky. Ačkoli
jsme na to dlouhé roky upozorňovali, nic se nedělo. I teď musí na potřebné úpravy dohlížet radní pro dopravu, aby se všechno včas stihlo,“ tvrdí Čipera. Dodává,
že je neuvěřitelné, kolik technických a administrativních překážek se vyskytlo kolem jediné zastávky. Přitom těch bariérových je v Praze stále velké množství: téměř polovina ze všech. Velmi závažný problém stále představují nejstarší stanice metra ve středu města. Byly vybudovány v 70. a 80. letech minulého století, za
vlády komunistů, kteří lidi s tělesným postižením odsunuli na okraj společnosti.
Jde o stanice Můstek, Anděl a I. P. Pavlova, kde se zkomplikovala soutěž na zhotovitele bezbariérového výtahu: subjekty, které v ní neuspěly, se odvolaly a několik měsíců potrvá, než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže definitivně rozhodne. „Ale potom už je na stole koncepce zpřístupnění veřejné dopravy, která stanovuje, kdy budou jednotlivé stanice metra zbaveny bariér. Financuje se to hlavně
z fondů Evropské unie,“ konstatuje Čipera. Rozsáhlý dokument připravila komise
pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, která působí při městské radě. Zástupce v
ní mají i organizace vozíčkářů a zrakově postižených lidí. Dle zmíněné koncepce bude hromadná doprava zpřístupněna do roku 2025, po splnění úkolů a dodržení termínů pro odstraňování bariér v jednotlivých letech. Kompletně přístupné
má být metro, výrazně se zvýší počet nízkopodlažních tramvají, zmizet mají bariéry na všech autobusových a tramvajových zastávkách. Vyřešen musí být i problém se staršími vozy metra, vyrobenými ještě v Sovětském svazu. Jejich podlaha není na úrovni nástupiště, a tak dochází k situacím, kdy se kolečko vozíku zasekne v mezeře: „Zejména lidé na električáku se bojí metrem jezdit. Jde o trasy A
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li a ze Stožce si vyjedeme přes Stožecká luka a osadu Dobrá k Vltavskému luhu
nebo k historickému Schwarzenberskému kanálu a revitalizovanému korytu potoka Hučina,“ popisuje Lenka Dvořáková, ze Správy NP a CHKO Šumava, která má
program na starosti. Zájemce o výlet průvodce nejprve proškolí v ovládání skútru a poučí ho o podmínkách účasti na této vyjížďce. Správa NP a CHKO Šumava
také doporučuje, aby turisté při výběru trasy pečlivě zvážili své síly a možnosti.
„Trasu je možné po dohodě s průvodcem na místě přizpůsobit účastníkům. V případě jakýchkoli dotazů je dobré se obrátit na příslušná informační centra Rokyta a Stožec nebo přímo na průvodce,“ uvádí František Hálek, jeden z průvodců,
kteří budou mít návštěvníky tohoto programu na starosti. Startuje se ze dvou nástupních míst - před informačními středisky Rokyta a Stožec. Vyjížďka s průvodcem stojí 100 Kč na osobu. V případě špatného počasí, jakým je například vytrvalý déšť, se program nekoná.
Jak se objednáte na výlet na skútru?
• Vyberu si z nabízených termínů a tras na webových stránkách www.npsumava.cz.
• Zaregistruji si místo na internetu.
• V rezervovaný termín se dostavím na výchozí místo - sraz v 10.00 hod.
• Uhradím poplatek 100,-Kč na místě průvodci.
• Po krátkém proškolení vyrazíme s průvodcem do terénu!
Povezete se na elektrickém skútru HS-928 ELITE, který je součástí řady kompenzačních pomůcek určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí.

Víkendové setkání v Jeseníkách
Místo pobytu: Severomoravská chata, Podlesí 141, Malá Morava (Jeseník),
www.severomoravska-chata.cz
Termín: 04.07. – 06.07.2014 (pobyt začíná v pátek večeří
a končí v neděli snídaní)
Cena: 1.200,- Kč/osoba (2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře), děti 3 – 6 let 600,- Kč
Závazné přihlášky zasílejte do 27.06.2013 na adresu: Blanka Klouzalová, Závada
102, 747 19 Bohuslavice nebo na e-mail: klouzalova.CMT@seznam.cz
Zálohu ve výši 600,- Kč za dospělou osobu, 300,- Kč za dítě zašlete nejpozději do 27.06.2014 na účet: 172018119/0600, do variabilního symbolu uveďte své
evidenční číslo, do zprávy pro příjemce své příjmení bez diakritiky. Bez zaplacení zálohy nebude Vaše rezervace akceptována. Záloha je nevratná.
Doplňující informace Vám budou poskytnuty na e-mailu: klouzalova.CMT@seznam.cz nebo na tel. čísle 724 330 798.
Program:

Kontakty:
Průvodce Rokyta:
František Hálek
721 385 446,
prodoma@centrum.cz
Průvodce Stožec:
Martin Friček
775 645 581,
martin.fricek@tiscali.cz
Koordinátor projektu:
Lenka Dvořáková,
731 530 442,
lenka.dvorakova@npsumava.cz

Pátek:
• příjezd v odpoledních hodinách, ubytování v pokojích s vlastním sociálním
zařízením ve druhém podlaží (bez výtahu) - bude k dispozici schodolez.
• společenské hry - blowgun, pétanque, pro děti prolézačka – hrad, bazén
• večeře
Sobota:
• snídaně
• výlet do okolí
• turnaj – blowgun, pétanque
• večeře – venkovní grilování i za nepříznivého počasí, k dispozici krytá pergola
Neděle:
• snídaně
• během dne ukončení pobytu a odjezdy hostů

Zdroj: www.npsumava.cz
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Výbor Společnosti C-M-T
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Zúčastnili jsme se

typu, které v regionech chybějí.
Vidíte nějaké možnosti pro těžce tělesně postižené, kteří chtějí žít mimo ústavní
zdi, a nestačí jim příspěvky na péči?
Doufám, že takové případy budou jen mezi jednotlivci, kterým je třeba najít vždy
nějaké individuální řešení. Samozřejmě je otázka, jestli se správně využívají peníze z evropských fondů určené k řešení samostatného života hendikepovaných,
jestli kraje správně podporují organizace, které by měly poptávku takových klientů vykrýt. Nicméně příspěvek na péči narostl, peníze, které dosud tekly do ústavní péče, by měly být převedeny do služeb komunitních. Snad se v krajích podaří takovým lidem vytvořit služby na míru a lidí, kteří by byli nuceni žít jinak, než
chtějí, bude ubývat.
Vnímáte omezenou dosažitelnost různorodých sociálních služeb pro osoby s postižením i v malých obcích a v odlehlých oblastech jako problém?
Dosažitelnost sociálních stejně jako jiných veřejných služeb určitě dnes v malých nebo odlehlých obcích problémem je. Každá obec má ovšem podle zákona povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb svým obyvatelům a
má tyto informace předávat příslušnému kraji a spolupracovat s ním při přípravě
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Osobně si myslím, že tato kompetence obcí by měla být posílena. Přece kdo zná situaci v obci lépe než ten, kdo
v ní žije, případně se přímo podílí na správě obce? Na toto téma už jednáme, ale
ani tady nemůžu říct, že by se dala situace zlepšit snadno jedním rozhodnutím.
Věřím, že se brzy dobereme nějakého rozumného cíle.
Témat je skutečně mnoho… na závěr bych se vás tedy ještě ráda krátce zeptala,
jestli z některých úkolů a aktivit máte obavy.
Obavy mám z toho, že v tak velkém resortu nemohu uhlídat vše, nemohu přimět
každého jednoho posudkáře či sociální pracovnici, aby byli na klienty milí a chovali se k nim vstřícně. Také mám trochu strach, aby to, že máma není doma, moc
neodnesly moje děti (i když se vždy mohu spolehnout na babičku a manžela). A
pak mám samozřejmě obavy z celé té oblasti informačních technologií, kde je neuvěřitelný právní a technický chaos…
Aneta Vidurová (www.vozickar.com)

Orientační závod v Přerově
Vložit foto - Přerov

O prvním květnovém víkendu se v krátkém sledu uskutečnil další orienťák. Čtyři
desítky vozíčkářů dorazily v neděli 04.05.2014 na orientační závody do Přerova.
Mezi závodníky byli i zástupci Společnosti C-M-T. Začátek a konec závodu byl
situován do areálu střední zemědělské školy, kde bylo také shromaždiště, závod
pak pokračoval v přilehlém městském parku. Bylo to moc hezké prostředí pro orientační závodění. V téměř rovinatém parku jen s malým převýšením se jezdilo výborně, žádné záludnosti s terénními útvary v podobě patníků či prudkých nájezdů ke kontrolám. Do cíle dorazili všichni bez problémů. Ve fotogalerii na webu
www.c-m-t.cz jsou k nahlédnutí fotky z této akce.
Blanka Klouzalová

9

Cestování bez bariér

Na skútru po Národním parku Šumava

Správa NP a CHKO Šumava vylepšila nabídku turistického vyžití na území Národního parku Šumava také pro turisty na vozíku. V rámci programu Na skútru po
Šumavě nabízí výlety pro návštěvníky s pohybovým handicapem. Zájemci se mohou registrovat na portálu www.npsumava.cz. Pro návštěvníky na vozíku a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou nabízeny výlety s doprovodem na skútru. Volné kapacity mohou zaplnit také senioři starší 65 let. První termín výletu je 4. června na Stožci, respektive 5. června na Rokytě. Pro letošní rok jsou připravené čtyři
různé trasy. „Pojedeme z Rokyty na Šumavské pláně, údolím Roklanského potoka
nebo podél 200 let starého Vchynicko - Tetovského kanálu k Hauswaldské kap-
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cí, dílčí pomocí. Zastávám názor, že problémy mají být řešeny v místech, ve kterých vznikají. Je třeba odstraňovat bariéry, se kterými jsou lidé, byť vlastníci průkazu, denně konfrontováni.
Při tomto uvažování můžete vycházet z osobních zkušeností. Znáte lidi se zdravotním postižením, učila jste ve škole Jedličkova ústavu. Věnovala jste se rodinám, rovným příležitostem… Je toto zkušenost, kterou můžete do své práce vnést?
Ano, určitě. Například právě zkušenost učitelství v Jedličkově ústavu byla pro mě
nesmírně důležitá. Mrzí mě jen, že volby nebyly v řádném termínu a já nemohla
dokončit školní rok. Bavili jsme se se studenty o tom, jak na ně nový systém výplaty dávek dopadl, jaké mají zkušenosti s posudky, s sKartou… Co jim hodně vadilo,
bylo i to, že byli nuceni se tvářit, že jsou na tom mnohem hůř, než ve skutečnosti jsou, protože jinak by o příspěvek přišli. To je pro mě dost důležitá zkušenost.
Jaký ve vás studenti zanechali dojem?
Učila jsem malou skupinu studentů, proto jsem měla možnost je poznat opravdu zblízka. Tito mladí lidé v sobě mají velkou sílu. Musí toho překonat víc než
jiní lidé. Předtím než jsem na školu nastoupila, jsem občas třeba z médií slýchala,
že je v Jedličkově ústavu velmi příjemná atmosféra. Říkala jsem si, jestli to není
jen výmysl pro novináře, ale musím uznat, že je to pravda. Chodila jsem tam velmi ráda.
Jedličkův ústav je ale spíš dobrý příklad toho, jak by se měla ústavní instituce profilovat. V České republice je řada zařízení, která jsou v mnohém pozadu. Jak se
stavíte k transformaci sociálních služeb?
Mám čerstvou a pozitivní zkušenost. Před nedávnem jsem byla na výjezdu na Vysočinu, v Okříškách jsme poklepali základní kámen chráněného bydlení, kde najde 12 ústavních klientů nový život, nový životní směr. Radní Kraje Vysočina Petr
Krčál se například hodně zasazuje o přeměnu ústavní péče v přirozenější způsob
života, který lidem s postižením, dle referencí z předchozích projektů, dává větší sebevědomí a radost z možností seberealizace. I my jako ministerstvo samozřejmě podporujeme postupnou transformaci těchto pobytových sociálních služeb, a to již od roku 2007. Nicméně tento proces je postupný a bude trvat ještě mnoho let.
Výstavba chráněného bydlení, zajištění komunitních služeb, to je jedna stránka
mince. Klienti chráněných domovů se však musí stát součástí místní komunity.
Působení na veřejnost podporuje náš projekt Národní centrum transformace sociálních služeb, který se snaží i o osvětu a o nastolení dialogu mezi oběma skupinami. Že je to potřeba, dokazuje i naše návštěva v Okříškách. Starosta této vesnice
děkoval všem zastupitelům i obyvatelům, že s úmyslem rekonstrukce starého chudobince na komunitní bydlení pro mentálně postižené klienty jednomyslně souhlasili. V sousední obci se to totiž při stejném záměru nepodařilo.
Jak budete transformaci podporovat finančně?
Pro zajištění služeb komunitního typu, které mohou být pobytové, ale i ambulantní či terénní formy, počítáme i nadále s finanční podporou z evropských fondů.
Investiční prostředky určené pro sociální začleňování by v budoucnu měly být
zaměřeny zejména na deinstitucionalizaci, ale také na nové služby komunitního
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VII. Neuromuskulární kongres

fota nahoře: (zleva) Doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D., Bratislava, pí.
Blanka Klouzalová, MUDr.StanislavVoháňka,CSc.,MBA, Brno, MUDr.
Radim Mazanec, Ph.D., Praha

fota nahoře: (zleva) pí. Blanka Klouzalová

Ve dnech 15. – 16. května 2014 se zástupci Společnosti C-M-T, paní Blanka Klouzalová a pan Rostislav Klouzal, zúčastnili v Brně v hotelu Voroněž VII. Neuromuskulárního kongresu. V jeho rámci probíhalo 25. neuromuskulární sympozium a
XV. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach. Akce se zúčastnilo více než
200 odborných lékařů z České republiky i ze zahraničí. Naše Společnost se zde
prezentovala jako tradičně zajímavými materiály, o které byl velký zájem. Obzvlášť velký úspěch sklidila naše nová publikace „Fyzioterapeutický program pro
pacienty s nemocí C-M-T“. Znovu jsme byli jedinou pacientskou organizací, která se kongresu zúčastnila, za což jsme byli kladně hodnoceni. Děkujeme organizátorům za umožnění naší účasti na kongresu a za perfektní přístup k nám. Na
webu Společnosti www.c-m-t.cz v sekci fotogalerie jsou k nahlédnutí fotografie
z průběhu kongresu.
Výbor Společnosti C-M-T
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Čavo

Jarní setkání České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)
Dne 17.05.2014 se konalo „Jarní setkání ČAVO“, spojené s členskou schůzí. Zahájila ho předsedkyně ČAVO Anna Arellanesová. Přítomným podala informace z
Evropské konference pro vzácná onemocnění a orphan drugs, která se konala počátkem května v Berlíně. Konference ukázala důležitost práce pacientských organizací s cílem spolupracovat v rámci organizace Eurordis. Eurordis plánuje prosadit ok 2019 jako „Rok vzácných onemocnění“. Dále předsedkyně informovala o národních akčních plánech, již skoro všechny země EU mají svůj. V rámci konference byl představen plán Německa, který je velice dobře propracovaný
a dá se říct nejlepší z již vzniklých. Konference dále přiblížila sociální zabezpečení pacientů se vzácným onemocněním ve Franci a Norsku, které mají tuto oblast velmi dobře zabezpečenou. Seznámila též s projektem „Rare Connect“. Jedná se o celkem již 57 komunit, které fungují v rámci určité diagnózy. Následovalo představení nových členů ČAVO. Poté přišly na řadu prezentace přednášejících, které jsou zveřejněny na webu ČAVO, www.vzacna-onemocneni.cz. Prof.
MUDr. Milan Macek jr. Ph.D. informoval o aktivitách kolem vzniku center a nutnosti jejich propojení (centra ministerská a centra se zvláštní smlouvou), promluvil o časově omezených centrech, o aktivitách mezirezortní a mezioborové komise pro VO při MZČR, a dále o evropské konferenci ECRD v Berlíně. Apeloval na
aktivitu ČAVO, které by mělo lobovat za prodloužení „Národního akčního plánu“, který letos končí. Mgr. Monika Heczková promluvila o pravidlech správního řízení při posuzování stupně závislosti a průkazu u osob se zdravotním postižením. MUDr. Jana Haberlová přiblížila centrovou péči ve Velké Británii. Zde
mají 3 druhy center (péče, diagnostika, výzkum). Centra péče zřizuje stát, nemají
přesně daná pravidla. Celkem je ve Velké Británii 17 center pro svalovou dystrofii. Výzkumná centra pracují na základě grantů. MRC Newcastle, kde v současné
době MUDr. Haberlová pracuje, je zaměstnáno 80 lidí (15 laboratoř, 39 grantové
odd.). Centrum je rozděleno na klinickou část, kde probíhají ambulantní kontroly
v jednom komplexu budov. Návštěva, která obsahuje všechna potřebná vyšetření,
zabere pacientovi cca 5 hodin času. Dalším a významným oddělením je grantové
oddělení. V ČR existuje 9 nervosvalových center. Jsou známé podmínky pro vznik
center, ale chybí personální obsazení těchto center. V ČR je potřeba hledat finanční zdroje formou grantů. RNDr. Alexandra Macková hovořila o klinických studiích u nás a v zahraničí. Klinické studie pro vzácná onemocnění jsou nově zkráceny na rok. Tzv. „Fast Track“ jsou studie pro léky, které nemusí být ještě ani vyvinuty. Od roku 2013 se u studií již nepoužívá placebo, může být použito pouze
u Fast Tracků nebo u nemocí, na které neexistuje žádná účinná léčba. Na studie
dohlíží etické komise. Pacient má právo na tyto informace: Kým a kde byla studie
schválená? Jak dlouho bude trvat? Pacient musí podepsat informovaný souhlas,
ten musí být v mateřském jazyce pacienta nebo v jazyce, kterému pacient dobře rozumí a je ochotný v tomto jazyce hovořit. Informovaný souhlas musí být jas-
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ných sociálních dávek prostřednictvím technologií firmy Fujitsu. Ve velmi krátké
době došlo k převzetí výplaty dávek původním dodavatelem. V tuto chvíli je tedy
situace stabilizovaná a na základě podrobné analýzy, kterou jsem zadala prakticky okamžitě po nástupu na ministerstvo, musíme pečlivě připravit velké výběrové
řízení. Nejen na základě zkušeností, o kterých mluvíme, budu postupovat a rozhodovat velice obezřetně a hlavně maximálně transparentně. Součástí zadání pro
otevřené výběrové řízení bude podmínka dostatku času pro zavedení, vyzkoušení a přechodné období tak, aby se situace neopakovala. Druhou věcí je personální stav na úřadech práce. Na konci loňského roku byly posíleny kapacity úředníků pro tzv. aktivní politiku zaměstnanosti. To znamená pro primární úlohu úřadu
práce – hledání zaměstnání, práci se zaměstnavateli, s nezaměstnanými. Teď nás
čeká ale další věc – potřebujeme posílit také kapacitu lidí, kteří se věnují dávkám
v hmotné nouzi, provádějí sociální šetření atd. Těch je akutní nedostatek, personální posílení je tedy nevyhnutelné. Nabízí se však otázka, jak vlastně postupovat. Na jednu stranu musíme udělat vše proto, aby byl systém stabilní a fungoval.
Na druhou stranu považuji současný systém za nelogický. Avšak nemůžeme začít teď hned další revoluci…
Jak by měla být agenda OZP podle vás tedy logicky spravována?
Podle logiky zdravého rozumu by se o lidi s hendikepem měly starat obce. Ty znají nejlépe jejich potřeby. Obec by se měla starat o své občany, tak proč ne o zdravotně postižené? Když už ale v současnosti systém funguje jinak, jsem pro stabilizaci. Nejistot a změn už bylo dost. Cestou je tedy, jak už jsme zmínila, posílit personálně úřady práce a nastavit spolupráci úřadů práce s obcemi.
Kdy byste chtěla začít systém měnit, když v současné době volá po stabilizaci?
Chtěla bych mít do konce roku jasno, jak budeme pokračovat. Ať už to budou kroky ke stabilizaci nebo plán dalších způsobů správy příspěvků pro OZP.
Chystáte se nějak měnit systém dávek pro OZP? Jak konkrétně?
Se zástupci OZP jsme zatím jednali o přechodu nároku držitelů průkazu mimořádných výhod na nárok na průkaz osob se zdravotním postižením. Vyhověla
jsem námitkám ze strany OZP a schválila takový systém, aby nemuseli lidé kvůli
získání nového průkazu plošně znovu před posudkové lékaře. Neprodleně připravíme novelu zákona v tomto smyslu. Dále jsme diskutovali posuzování nároku na
příspěvek na péči. Do budoucna bude stěžejní sociální šetření přímo v domácím
prostředí posuzované osoby. Role posudkových lékařů bude postupně utlumována, až zmizí úplně. Dále upravíme oblast deseti základních životních potřeb, která bude více rozpracována do detailnějších kroků. Další oblasti, tedy mj. konkrétní dávky, řešíme ve spolupráci s organizacemi OZP. Systém je třeba změnit tak,
aby byla maximální shoda a aby vydržel beze změn co nejdéle.
Jak se vám líbí novela zákona o dávkách pro ZP občany a opětovné zavedení průkazů OZP pro velké množství osob?
Není pochyb o tom, že změna musela přijít co nejdříve, a jsem ráda, že byly, alespoň částečně, vyslyšeny organizace, které zastupují lidi, kterých se to týká. Průkaz osoby se zdravotním postižením přináší jeho držitelům spektrum benefitů v
různých oblastech života. Nicméně průkaz a tyto výhody jsou jen dílčí interven-
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tu si ji kolem sebe vytvoří. Tady si lze vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku či kladku, na níž se dá zároveň houpat. U dřevěné desky si lze uvědomit, jaké máme periferní vidění, o kousek dál jak je těžké přejít neukotvenou kladinu. A taky je tu fůra
hlavolamů. Další část tohoto sálu je věnovaná elektřině a přes chodbu je expozice
o lidském těle – vypočítáte si BMI, prověříte ostrost zraku. Nebo si třeba vyzkoušíte
světelný obtisk těla. Zaujme hlavně tělní hlavolam. No jen si zkuste vložit orgány na
správné místo v těle… Vůbec to není jednoduché. Ve třetím podlaží se nejdříve stáváme reportérem počasí. Stoupneme si před mapu s předpovědí počasí, kterou snímá kamera, a koukáme se na sebe na obrazovce. Zatímco uchození rodiče odpočívají na lavičce u měřené závodní dráhy zakončené žíněnkou, děti se zabydlují v Titaniku, což je nová atrakce. Má kajutu nakloněnou v úhlu 25 stupňů a je to boj přejít kajutu rovně a nesklouznout do spodní části.
Letos v dubnu se veřejnosti navíc otevřelo zbrusu nové science centrum iQLANDIA Liberec. To si dává za cíl popularizaci a propagaci vědy a techniky a umožnění hlubšího porozumění podstatě fyzikálních a přírodních jevů. To vše prostřednictvím nenucené hry a experimentování za pomoci přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků. I toto centrum je bezbariérové.
Zdroj: www.iqpark.cz

Rozhovor

„Zdravý rozum říká, že o hendikepované se má starat obec,“
říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V současnosti však
chce především uklidnit rozbouřené vody. Radikálně měnit systém, který spravují úřady práce, zatím nehodlá, i když je podle ní nelogický. „Prioritou je stabilizace“, dodává.
Máte za sebou první týdny v čele ministerstva. Možná už tušíte, co vše vás čeká…
Na co se ve své funkci těšíte? Co vnímáte jako váš největší úkol?
Přišla jsem sem s nadějí, že by bylo dobré navrátit lidem důvěru v tento post. Veřejný sektor má být silný a sloužit lidem. V posledních letech kroky předchozích
vlád směřovaly k osekání veřejné správy a k tomu, že z lidí, kteří jsou závislí na
státu, dělali příživníky, kteří nechtějí pracovat. A to se mi nelíbí. Chtěla bych, aby
lidé vnímali veřejnou správu jako instituci, která jim třeba nemusí vyhovět v konkrétní kauze, ale je důvěryhodná a jedná v jejich zájmu. Mým velkým úkolem
je ale také zajistit stabilitu systému. Tento rezort je specifický v tom, že se týká
spousty lidí. Pokud se třeba zhroutí informační technologie na ministerstvu zemědělství, zpozdí se dotace pro relativně malé množství lidí. To je jistě problém,
ale není to katastrofa, jako když nepřijdou včas dávky v hmotné nouzi nebo jiné
příspěvky. Lidé se dostanou do dluhů, budou ohroženy jejich základní potřeby.
Jak konkrétně chcete dosáhnout toho, aby se výplaty dávek nezpožďovaly?
Výplata nepojistných sociálních dávek prošla v posledních dvou letech fatálními problémy v režii exministra Drábka. Na počátku roku 2014 bylo totiž nutné
z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zastavit výplatu nepojist-
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ný a srozumitelný pro každého. Veškeré studie najdeme na webových stránkách
www.sukl.cz, zahraniční studie na webu www.clinicaltrials.gov. MUDr. Václava
Curtisová přednesla přednášku o genetice, typech dědičnosti a rizicích opakování. MUDr. Marek Turnovec představil projekt Včasná diagnostika. Nakonec předsedkyně Arellanesová informovala o aktivitách ČAVO za rok 2013, následně místopředseda sdružení René Břečťan přiblížil plány na rok.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Vzácná onemocnění bychom měli rozpoznat dřív

Předpokladem úspěšné léčby je správné a včasné stanovení diagnózy daného
onemocnění, avšak to je u vzácných onemocnění složité. Proto Česká asociace
pro vzácná onemocnění (ČAVO) ve spolupráci s Národním koordinačním centrem pro vzácná onemocnění při Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské
fakulty UK a FN Motol, za podpory Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
ČR (SPLDD) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP
připravili projekt zaměřený na zlepšení informovanosti praktických lékařů v této
oblasti. Jedná se o informační materiály, které mají především upozornit na existenci typických časných příznaků vzácných onemocnění a zdroje informací o
nich. Tyto materiály jsou určeny především praktickým pediatrům, protože 80 %
vzácných onemocnění se projevuje už v dětském věku. Pro odborné konzultace
k jednotlivým případům bude možné využít také mail help@vzacna-onemocneni.
cz, kam se se svými dotazy mohou obracet jak lékaři, tak i rodiče.
Pokud je prevalence určitého onemocnění nižší než 5 : 10 000, říkáme, že jde o
onemocnění vzácné. Takových nemocí je v současnosti známo více než šest tisíc. Absolutní většina z nich není prostředky dnešní medicíny vyléčitelná „ad integrum“. Pro pacienty je však velmi důležité, aby u nich byla diagnóza stanovena
co nejdříve. Pokud existuje symptomatická léčba, je možné zabránit postupnému
zhoršování zdravotního stavu. V případech kde léčba dosud neexistuje, je možné
alespoň zmírnit příznaky onemocnění. Pokud není možné ani to, zamezí se alespoň diagnostické „Odyssei“, kdy pacienti navštěvují bez úspěchu různé lékaře,
kteří si s jejich onemocněním neví rady. Pacienti a jejich rodiny zjistí, že nejsou
sami. I to pro mnohé z nich znamená velkou psychickou úlevu.
Stanovení správné diagnózy nebývá u vzácných onemocnění jednoduché. Velmi
nízké prevalence, vysoký počet nemocí a často nespecifické příznaky tento úkol
ještě znesnadňují. Množství poznatků v této oblasti navíc díky postupujícímu výzkumu v molekulární biologii stále narůstá a tento trend bude pravděpodobně
dále pokračovat. Je zapotřebí přenášet tyto poznatky do praxe a umožnit, aby se k
odpovídající péči dostalo co nejvíce pacientů. Předpokladem úspěchu je na vzácná onemocnění pomyslet a v případě pochybností využít všech dostupných zdrojů informací, domácích a mezinárodních.
Čtvrtina pacientů čeká na diagnózu více než 5 let
Před několika lety (v roce 2009) provedla organizace EURORDIS, která sdružuje pacienty se vzácným onemocněním na evropské úrovni průzkum, podle jehož
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výsledků „nebyla u 40 % pacientů se vzácnými onemocněními správně stanovena diagnóza, což vedlo k závažným zdravotním důsledkům (nevhodné léčbě), a
25 % pacientů čekalo na stanovení správné diagnózy 5–30 let“. Takové zjištění je
závažné, protože opožděná diagnóza může mít pro pacienty vážné zdravotní důsledky. S časem také ubývají možnosti využití dostupné léčby. Zlepšení diagnostiky u vzácných onemocnění je také součástí národního akčního plánu pro vzácná onemocnění, který tuto situaci odráží a vytváří administrativní rámce pro řešení této problematiky.
Tři čtvrtiny vzácných pacientů jsou děti
Vzácná onemocnění jsou velmi různorodá, chronická, progresivní, degenerativní a život ohrožující onemocnění. Mnohá z nich způsobují pacientům chronické
utrpení a postupnou ztrátu soběstačnosti. Více než tři čtvrtiny (80 procent) z nich
postihují děti a asi 30 procent pacientů se vzácným onemocněním umírá před pátým rokem věku. Velká většina těchto onemocnění je genetického původu, proto
se někdy nazývají „mendelistická onemocnění“. Z tohoto důvodu historicky sekundární linií diagnostického kontaktu byla pracoviště lékařské genetiky.
Novorozenecký screening: diagnóza pro sto dětí ročně
Velmi efektivní metodou stanovení diagnózy u vzácných onemocnění je novorozenecký screening, V České republice se narodí přibližně sto tisíc dětí ročně. Díky
screeningu je správná diagnóza stanovena asi stovce z nich. Úspěšnost stanovení
správné diagnózy tímto způsobem je velmi vysoká. Plošné testování pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie, které v ČR funguje poslední čtyři roky, umožňuje odhalit i nemoci s velice nízkou prevalencí. Takové případy by bylo v běžné praxi velmi obtížné odhalit. Novorozenecký screening navíc umožňuje velmi
rychlou reakci a neprodlené zahájení léčby, což je u některých diagnóz nezbytné.
Rozvoj novorozeneckého screeningu má na starosti Národní koordinační centrum
pro novorozenecký screening ve VFN Praha. (www.novorozenecky-screening.cz)
Vzácní pacienti v ordinaci pediatra
V současné době je v ČR do screeningu zařazeno 13 nemocí. To odpovídá situaci
běžné v evropských zemích. Další rozvoj screeningu je sice pravděpodobný a testování dalších nemocí již bylo v pilotním projektu vyzkoušeno, nicméně vzhledem
k celkovému počtu vzácných onemocnění zůstane i do budoucna hlavní břemeno
v diagnostice na lékařích v první linii, tedy především pediatrech. Rozpoznání neobvyklých symptomů, pozornost k závažným detailům při diskusi s rodiči, rozhodnutí o odeslání pacienta na odpovídající pracoviště leží pouze na nich. Kolektiv odborníků Národního Koordinačního centra pro vzácná onemocnění při Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol sestavil následující „desatero“, které
by mělo pomoci při identifikaci pacientů se vzácnými onemocněními.
Zvýšenou pozornost vyžadují děti, které:
• dlouhodobě a bez zjevné příčiny neprospívají na váze, mají poruchu růstu
nebo jsou často nemocné;
• mají zpomalený či zastavující se psychomotorický vývoj (například opožděný
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o platnou Metodiku mapování přístupnosti. V základním popisu se nejprve hodnotí
daný objekt celkově jako přístupný – zelený, částečně přístupný – žlutý a nepřístupný – červený. Další informace o přístupnosti konkrétní stavby jsou vyjádřeny pomocí třinácti doplňkových piktogramů a slovního popisu. Brožura Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků II je zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1.
Zdroj: internet
IQ park: Inteligentní zábava pro malé i velké
Čtyři patra chytré zábavy, která chytne děti, ale i dospělé. To je liberecký iQpark. A
kupodivu sem nemíří jen rodiny s dětmi, o víkendovém odpoledni je mezi návštěvníky mnoho dospělých párů bez ratolestí. Jak věci fungují, co se děje v přírodě, názorná fyzika, chemie, matematika… Věda, technika, poznatky o energii a přírodní vědy
interaktivně a tak, že je pochopíte jen tak mimochodem. Můžete experimentovat s
výrobou elektřiny z trvale udržitelných zdrojů, poznávat zákonitosti vody či magnetismu anebo prožít experimenty s elektrostatickou energií. Zábavu a poučení zde naleznou návštěvníci všech věkových kategorií a nejrůznějších zájmů. Taje přírody tu
jsou podané tak, že děti s rozzářenýma očima běhají od jednoho exponátu ke druhému. Navíc je iQpark v libereckém středisku zábavy Babylon zcela bezbariérový. „Všechna čtyři podlaží jsou snadno dostupná výtahem. Lidé na vozíku se dostanou do většiny expozic, sálu pro science show i do laboratoří, k exponátům, uzpůsobené jsou i toalety v přízemí,“ říká Jana Pivoňková z iQparku. Hravost, bezbariérovost a pochopení přírodních jevů si několikrát vyzkoušely i skupiny z libereckého
a pražského Jedličkova ústavu nebo školní třídy se specializací na sluchové a zrakové vady. Také zdraví lidé si tu mohou vyzkoušet, co to znamená ocitnout se na vozíku. Anebo si o patro výš osahat Braillovu slepeckou abecedu a uvědomit si, jak je to
složité. „Máme tu také zvukové pexeso a akustické paraboly,“ dodává Jana Pivoňková. S vozíkem se nedostanete jen do zlomku exponátů – například do nakloněného
Titaniku, 99 procent věcí si ovšem užijí všichni.
Celkem je tu čtyři sta interaktivních exponátů. Vše si zde můžete osahat, očichat,
ochutnat, slyšet i vidět! A také dát pořádně zabrat mozkovým závitům: iQpark nabízí
i desítky her, pro starší mnoho hlavolamů, zajímavostí, hádanek. Od pokladen stačí
projít chodbou a ocitnete se v ráji optických klamů. Děti se mohou potrhat smíchy,
když si jedno z nich vleze zezadu do kabinky a jediné, co z něj ostatní vidí, je jeho
hlava servírovaná na talíři. Další patro je věnované vodě. Dozvíte se tu, jak funguje její koloběh v přírodě. Prohlédnout si můžete vodní kaskádu simulující tok. A postavit si zde vodní mlýnek, přehradu, stavidlo. Nechybí vysvětlení vodojemu či vodní elektrárny. Zážitkem je pak rotující válec, jeden z největších exponátů iQparku.
V pološeru se snažíme projít po několikametrové lávce válcem, který se naklání ze
strany na strany. Děti křičí a potichu nejsou ani dospělí. Uvědomit si, zda se pohupuje lávka nebo válec, je hodně složité. Druhé patro je také lahůdka. Hned u vchodu
nás zaujmou obří mýdlové bubliny. Děti si je mohou vyrobit anebo se do jedné takové schovat. Stoupnou si do velkého kola a obručí namočenou ve speciálním saponá-
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Banky začínají nabízet donášku peněz do domu

Na českém bankovním trhu se objevila nová služba. Poštovní spořitelna (PS) začala na začátku května ve spolupráci s Českou poštou nabízet novou službu Donáška
hotovosti na adresu. Klienti PS a brzy i mateřské banky ČSOB budou mít vedle výběru na pobočce či na přepážce další možnost, jak se dostat k penězům na svém účtu.
„Předpokládáme, že tuto službu budou využívat především lidé, kteří mají z různých
důvodů horší přístup k výběru hotovosti standardní cestou – ať už žijí na místě, kde
není bankomat, nebo už jim tolik neslouží nohy. Navíc pro seniory a zdravotně postižené klienty bude donáška hotovosti jednou v měsíci zdarma,“ sdělila Právu výkonná ředitelka Poštovní spořitelny Vlasta Dolanská. „První dva měsíce nabídneme
tuto službu klientům zdarma, aby si ji mohli vyzkoušet,“ dodala s tím, že po uplynutí
tohoto období klienti zaplatí za donášku hotovosti 65 nebo 95 korun podle typu běžného účtu. V praxi to bude vypadat tak, že klient zavolá na call centrum PS a požádá o doručení peněz, maximálně 20 tisíc korun, na libovolnou adresu. Poštovní doručovatel mu pak nejpozději do pěti pracovních dnů doručí požadovanou hotovost
na předem určenou adresu. O doručení peněz bude možné zažádat i prostřednictvím formuláře přímo na poště. Peníze si člověk může nechat přivézt sobě nebo jakékoliv jiné fyzické osobě. Požadavek na doručení může být buď jednorázový, nebo
si klient může nastavit pravidelné měsíční doručování. Na českém trhu se tato služba objevuje poprvé, ale v zahraničí s ní mají již dlouholeté zkušenosti. Například na
Slovensku nabízí tuto službu Poštová banka svým klientům už deset let. Podle expertů se donáškou může zvýšit bezpečnost zejména seniorů. Ti se totiž často zejména u bankomatů, kdy jejich pozornost byla zaměřena na samotný výběr, mohou stát
objektem podvodníků a zlodějů.
Zdroj: Právo

Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků II

Publikace, kterou vydala Pražská organizace vozíčkářů, volně reviduje, aktualizuje a rozšiřuje stejnojmennou brožuru z roku 2009. Společným tématem obou vydání je pražská zeleň a možnosti, jež nabízí návštěvníkům s pohybovým omezením.
Brožura může být proto praktickým a užitečným průvodcem nejen lidem na vozíku,
ale i rodičům s kočárky nebo seniorům, pro něž jsou schody či jiná bariéra na procházce parkem nepříjemnou komplikací. Aktualizované vydání Jiné Prahy předkládá čtenáři soubor deseti pražských parků s relativně dobrou přístupností. Větší části zelených ploch jsou tedy v rovině, důležité trasy mají zpevněný povrch z asfaltu,
mlatu nebo solidní dlažby. Všechny parky jsou v dosahu hromadné dopravy a mají
alespoň jednu přístupnou nebo částečně přístupnou toaletu. Podrobný popis terénu,
přístupových komunikací i důležitých bodů a zajímavých míst má umožnit každému uživateli průvodce posoudit, nakolik je právě pro něj návštěva konkrétního místa realizovatelná, případně kolik dopomoci při ní bude potřebovat. Pro lepší orientaci je každý park doplněn přehlednou mapou s vrstvou piktogramů a informací o přístupových trasách i umístění objektů. Legenda odkazuje na důležitá místa v areálu
parku či v těsné blízkosti. Mapování objektů i zpracování nasbíraných dat se opírá
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vývoj lezení, vzpřimování, chůze nebo porucha vývoje řeči a porozumění);
• netypicky vnímají okolní svět, nenavazují oční kontakt, nereagují na úsměv
nebo mají sklon k stereotypnímu chování;
• mají svalovou slabost, nadměrnou únavu nebo fyzicky nestačí svým vrstevníkům;
• se pohybují netypicky vzhledem k věku nebo mají svalové záškuby či opakované křeče;
• mají opakující se respirační infekty s netypickým průběhem;
• mají nápadně křehkou a snadno zranitelnou kůži připomínající motýlí křídla
nebo naopak hrubou a šupící se kůži nebo u kterých se v průběhu dětství objevují na kůži různě zbarvená ložiska;
• trpí poruchou vývoje zubů, vlasů nebo nehtů;
• mají zvláštní vzhled obličeje s hrubými rysy (například výrazně vpáčený kořen nosu, nápadně vystouplé nadočnicové oblouky nebo nepoměr mezi velikostí hlavy a těla);
• mají pot, moč nebo stolici netypické barvy nebo zápachu (pokud ji rodiče zaznamenají).
Zdroje informací i konzultace k jednotlivým případům
Rostoucí množství poznatků týkajících se vzácných onemocnění i jejich diverzita je důvodem obtížné orientace v této oblasti. O systematizaci a zpřístupňování
informací o vzácných onemocněních dlouhodobě usiluje mezinárodní referenční portál Orpha.net. Tam je možné nalézt vedle přehledu a klasifikace všech dosud popsaných vzácných onemocnění, encyklopedie vzácných onemocnění, seznamů registrů a klinických studií, odborných pracovišť i pacientských organizací také aplikaci určenou k usnadnění stanovení diagnózy. Ta umožňuje prohledávání databáze napříkladskrze zadávání jednotlivých symptomů (tato služba je zatím k dispozici v angličtině). Existuje však i limitovaná česká verze tohoto portálu
– Orphanet.cz a informační server www.vzacnenemoci.cz. V konkrétních případech je možné se obrátit na konzultační e-mail pro lékaře i rodiče pacientů help@
vzacna-onemocneni.cz. Provoz informačního e-mailu po odborné stránce zajišťuje Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve spolupráci s ostatními centry a příslušnými odborníky z celé České republiky.
Od letošního roku je k dispozici také první přehledová publikace v češtině věnovaná vzácným onemocněním – Vzácná onemocnění v kostce. Připravil ji kolektiv autorů napříč specializacemi pod vedením MUDr. Kateřiny Kubáčkové z FN
v Motole. Větší část knihy je věnována jednotlivým diagnostickým skupinám a
vybraným vzácným onemocněním. Prostor je věnován především diagnostice a
možnostem terapie. Kniha obsahuje také seznam kontaktů na jednotlivá specializovaná pracoviště. Konečně pro praktické lékaře rovněž vyšlo speciální číslo časopisu Postgraduální medicína (1/2014), které je věnováno relativně častým diagnostickým skupinám vzácných onemocnění.
Prof. MUDr. Milan Macek ml. DrSc.,
Bc. Anna Arellanesová (VOX PEDIATRIAE)
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Dotazy

Jak často je dobré absolvovat EMG vyšetření a svalový test?
1. EMG vyšetření má smysl především pro stanovení nebo upřesnění diagnózy a před
DNA vyšetřením. Opakování vyšetření je nutné tehdy, když se v krátké době (např.
během 6 měsíců) změní klinický stav pacienta s CMT. Opakovat rutinně EMG (např.
1x za 2-5 let) nemá smysl. Vývoj nemoci se pozná hlavně dle klinického vyšetření.
Po objasnění diagnózy nálezem mutace už také nemá opakování EMG obvykle smysl - nepřinese nic navíc.
2. Svalový test má smysl opakovat každý rok např. v rámci lázeňské nebo rehabilitační léčby. Právě svalový test ukáže vývoj nemoci - stacionární nebo progresívní
průběh - dle změny svalové síly na končetinách.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Manžel mě poveze do lázní po dálnici. Musí mít při zpáteční cestě dálniční známku?
Osvobození od časového zpoplatnění (úhrada prokázaná platným kupónem) nebo
od výkonového zpoplatnění (mýtné) je pro silniční motorová vozidla taxativně uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb. Týká se mj. vozidel přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo
průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba
sama nebo osoba jí blízká (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě výše uvedené těžce zdravotně postižené osoby,
nelze využívat této výjimky (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik přepravována tímto vozidlem). Snahou zákona bylo pomoci těžce zdravotně postiženým občanům, nikoli však jejich zdravým rodinným příslušníkům.
Nad rámec zákona však bylo s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR dohodnuto, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče
motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém
zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede
nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo krátkodobým dálničním kupónem (např.
měsíční či desetidenní).
Mgr. Michal Šimůnek
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Rezervace parkovacích míst
• na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a
ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma
• na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 15 parkovacích míst zdarma
• uzávěrka rezervací míst na parkování byla stanovena na 7. července 2014
• na základě rezervace vám vystavíme e-ticket s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
• po vytištění vás bude e-ticket opravňovat k parkování
• na místě se společně s e-tiketem musíte prokázat i průkazem ZTP, případně ZTP/P
Doprava v rámci města bezbariérovým taxi
bezbariérová přeprava zdarma z vlakového a autobusového nádraží na festival a zpět
• bezbariérová přeprava zdarma z hotelu na festival a zpět
• v rámci Ostravy transport přímo domů
• doporučujeme rezervaci předem (mailem nebo telefonicky)
• přímo na festivalu si můžete BB Taxi zarezervovat v Info Pointu Colours bez bariér, které bude umístěno před hlavním vchodem do areálu nebo telefonicky na infolince projektu
Asistence pro pohyb na festivalu
• asistenční služba, usnadňující pohyb po festivalovém areálu
• asistenti jsou organizováni prostřednictvím informačního centra – Info Pointu Colours bez bariér – a prostřednictvím nonstop linky projektu Colours bez bariér, kde
se zájemci o asistenční služby registrují
• asistenty jsou dobrovolníci, speciálně proškolení pro poskytování asistence zdravotně znevýhodněným
• asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením osobního asistenta Colours bez bariér
Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře
• dva zvláštní vstupy, kde jdou ZTP a ZTP/P návštěvníci přednostně odbavováni
• uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info
Pointu Colours bez bariér vlastní klíček oproti vratné záloze 100 Kč)
• bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře a druhá plně k
dispozici pouze zdravotně znevýhodněným)
• na všech scénách blokována místa k sezení pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí a jejich doprovod
• Aula Gong nabízí vozíčkářům plně bezbariérová WC, speciální výtah a vyhrazená místa před hlavním jevištěm
• speciální mapa festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená
speciálně pro ZTP a ZTP/P (WC, tribuny, výtahy, stanové městečko, parkoviště, stanoviště taxi)
• mapa je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours bez bariér a je dostupná zdarma při prodeji vstupenek nebo v Info Pointu Colours bez bariér
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

36

mohlo by Vás zajímat

Dotazy

Colours opět bez bariér

Více než tři sta zdravotně znevýhodněných návštěvníků zaznamenali organizátoři loňského multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava. Také v letošním 13. ročníku, který se uskuteční 17. až 20. července, nabízejí řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost objednat si zdarma speciálně vyškoleného
asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu festivalu. Na požádání také zajistí dopravu osob po Ostravě speciálně upravenými automobily, tzv.
BB Taxi (bezbariérové taxi). Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním si mohou
zarezervovat bezbariérové ubytování v ostravských hotelích nebo místo ve stanovém městečku či parkovací místo. Podrobnější nabídka Colours bez bariér je uvedena níže. Organizátoři doporučují sledovat oficiální webové stránky www.colours.cz,
sekce Praktické. Pro všechny potřebné informace je zde také kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768.
Nižší vstupné
• možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za cenu 450 Kč držitelům
průkazu ZTP a ZTP/P
• vstupenky možno zakoupit pouze na místě
• doprovod pro ZTP/P vstup zdarma
Rezervace bezbariérového ubytování
• možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji za zvýhodněnou cenu
• služba je omezena kapacitou bezbariérového ubytování, přednostně budou vyřizovány žádosti dříve došlé
• uzávěrka rezervací byla stanovena na 30. června 2014
Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu
• v letošním roce nabízíme našim návštěvníkům ubytování ve dvou kempech – na
Slezskoostravském hradě a vedle festivalového areálu
• v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený
pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky, kde nabízíme:
• 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování
zdarma,
• 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma,
• 15 parkovacích míst – zdarma.
• kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu,
místa pro postavení stanu i parkovacího místa
• uzávěrka rezervací byla stanovena na 7. července 2014
• na základě rezervace vám vystavíme e-ticket s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
• po vytištění vás bude e-ticket opravňovat ke vstupu do stanového městečka
• při vstupu do stanového městečka se společně s e-tiketem musíte prokázat i průkazem ZTP, případně ZTP/P
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Jak často je dobré absolvovat EMG vyšetření a svalový test?
1. EMG vyšetření má smysl především pro stanovení nebo upřesnění diagnózy a před
DNA vyšetřením. Opakování vyšetření je nutné tehdy, když se v krátké době (např.
během 6 měsíců) změní klinický stav pacienta s CMT. Opakovat rutinně EMG (např.
1x za 2-5 let) nemá smysl. Vývoj nemoci se pozná hlavně dle klinického vyšetření.
Po objasnění diagnózy nálezem mutace už také nemá opakování EMG obvykle smysl - nepřinese nic navíc.
2. Svalový test má smysl opakovat každý rok např. v rámci lázeňské nebo rehabilitační léčby. Právě svalový test ukáže vývoj nemoci - stacionární nebo progresívní
průběh - dle změny svalové síly na končetinách.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Manžel mě poveze do lázní po dálnici. Musí mít při zpáteční cestě dálniční známku?
Osvobození od časového zpoplatnění (úhrada prokázaná platným kupónem) nebo
od výkonového zpoplatnění (mýtné) je pro silniční motorová vozidla taxativně uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb. Týká se mj. vozidel přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo
průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba
sama nebo osoba jí blízká (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě výše uvedené těžce zdravotně postižené osoby,
nelze využívat této výjimky (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik přepravována tímto vozidlem). Snahou zákona bylo pomoci těžce zdravotně postiženým občanům, nikoli však jejich zdravým rodinným příslušníkům.
Nad rámec zákona však bylo s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR dohodnuto, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče
motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém
zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede
nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo krátkodobým dálničním kupónem (např.
měsíční či desetidenní).
Mgr. Michal Šimůnek
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Společenská rubrika
Od 1. dubna do 30. června 2014
oslavili životní jubileum tito naši členov
Mazanec Radim, MUDr.
Jandová Ivana
Turek Kamil

55 let
45 let
40 let

Blahopřejeme !

Glosa
Upoután vozíkový
Tak mne nedávno napadlo, že by stálo za to upoutat vaši pozornost fenoménem, s
jakou vášní veřejná média, a to zdaleka nejen ta bulvární, milují ve svých srdceryvných článcích úsloví „upoután na vozík“. Není dne, aby na mne nevypadl hluboce lidský příběh, že ten či onen statečný mladý muž, „přestože je odmalička upoután na vozík, nevzdal svůj obdivuhodný boj s nepřízní osudu…“, nebo že kdovíjaká slavná osobnost, kupříkladu prezident, „bude následkem úrazu na několik měsíců upoutána na vozík“. Z těchto neblahých osudů mou citlivou duší hluboce otřásla
zpráva, že „král českých diskoték Michal David je po úraze dočasně upoután na ko-
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chodu. Za první tři měsíce tohoto roku si o zvýšení důchodu požádalo přes 24 tisíc důchodců. Od letošního roku se navíc podmínky, za kterých je možné o zvýšení
důchodu zažádat, zjednodušily. S účinností od 01.01.2014 platí, že důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a současně mu ČSSZ vyplácí v plné výši tzv. řádný starobní důchod (přiznaný podle § 29
odst. 1 nebo 3 z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), může požádat o zvýšení důchodu za každých „odpracovaných“ 360 kalendářních dnů. Žádost o zvýšení důchodu může podat i poživatel předčasného starobního důchodu, který po dosažení důchodového věku vykonává výdělečnou činnost (do dosažení důchodového věku platí, že výplata předčasného starobního důchodu nenáleží, pokud je vykonávána výdělečná činnost). Zvýšení nadále činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Do doby výdělečné činnosti se pro
účely zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence ani doby, pro které platí tzv. omluvné důvody (doba dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti). Nárok na toto zvýšení vznikne ode
dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek započitatelných dnů získaných před
01.01.2014 se použije pro eventuální následující zvýšení. Zvýšení starobního důchodu za další výdělečnou činnost se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti. Tu je možné sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), popřípadě zaslat přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z
evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ. Částka, o kterou se důchod navýší,
je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod. Poznatky z praxe ukazují, že při pobírání důchodu pracují a o přepočet si žádají lidé různých profesí, např. učitelky, lékaři, vědci,
ale i úřednice, prodavačky nebo údržbáři. Výjimečné není ani to, že lidé při pobírání starobního důchodu pokračují v podnikání nebo si přivydělávají méně kvalifikovanými činnostmi oproti své původní profesi. Některé zvýšení důchodu potěší, jiní
jsou zklamaní, neboť se domnívali, že částka bude vyšší. Mnoho lidí totiž očekává,
že jim důchod bude zvýšen o 0,4 % z vypláceného důchodu, nikoliv z výpočtového
základu. Starobní důchod nelze zvýšit za dobu výdělečné činnosti do 31.12.2009,
protože právní úprava, která zavedla možnost zvýšení tohoto důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání důchodu, je účinná až od 01.01.2010. Do 31.12.2013
bylo možné žádat o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu buď po 2 letech nepřetržité výdělečné činnosti, nebo po
jejím skončení. Pokud nárok na toto zvýšení vznikne po 31.12.2013, podmínka nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti po dobu 2 let ani jejího ukončení již není vyžadována.
Zdroj: ČSSZ
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> zda si zapne vařič a uvaří teplé jídlo a nápoj…
> zda umí ovládat běžné domácí spotřebiče (pračka, sporák, včetně TV, radia, telefonu…)
> zda a jak jsou patrná osobní teritoria (je schopen úklidu vlastního pokoje, o
ostatní prostory se nestará), popř. velikost uklízených prostor…
F. Prostředí - do záznamu se popisuje stav bydlení včetně vybavenosti pomůckami,
bezbariérovost prostředí (v místě bydliště i v širším okolí – například zda je bezbariérový přístup do obchodu, k lékařské péči…). Popisuje se zejména:
> jaký je příchod do objektu, kde se domácnost nachází…
> vlastní vstup do domácnosti (např. počet schodů, kolikáté patro, existující výtah,
bezbariérový vstup včetně komplexního popisu obývaného prostoru)…
> zda je koupelna v mezipatře, WC venkovní…
> jaká je přítomnost nepříznivých faktorů prostředí (prach, hluk, nedostatečné
osvětlení, nevhodná teplota, nevhodná vlhkost…)
> zda je žadatel v čistém prostředí…
> zda by prostředí žadatele mohlo mít vliv na jeho zdravotní stav (psychický, somatický…)
> jaká je blízkost zdravotního střediska, praktického lékaře…
> jaká je vzdálenost obchodu…
3. Písemný záznam ze sociálního šetření vždy obsahuje:
• Datum, čas (časový rozsah: kdy bylo započato, kdy bylo ukončeno) včetně místa, kde bylo šetření provedeno.
• Identifikační údaje žadatele.
• Informace:
> s kým byl veden při šetření rozhovor,
> kdo je uváděn jako osoba zajišťující péči a v jakém rozsahu ji tato osoba zajišťuje,
> jak je potřebná péče s pečující osobou sjednávána (dostupnost péče v případě
akutní potřeby),
> v případě, že je žadateli zajišťována potřebná péče registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo terénní ošetřovatelskou službou, identifikační údaje
těchto subjektů a rozsah poskytované péče.
• Vlastní popis situace žadatele (dle popisu 6 oblastí - uvedeno výše, sociální pracovník neprovádí vlastní závěr, ale pouze popis situace).
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Od začátku roku si o přepočet důchodu požádalo již 25 tisíc starobních důchodců

Starobní důchodci, kteří při pobírání důchodu pracují, si mohou svůj důchod vylepšit. Za loňský rok vyřídila ČSSZ více než 39 000 žádostí o zvýšení starobního dů-
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lečkové křeslo“. Chudák, napadlo mě, taková selebrita, a místo na normálním vozíku
se musí trápit připoutaný, kdoví čím, na křesle s kolečky. Nehoda se mu údajně stala, když vystupoval ze svého vrtulníku a šlápl rovnou do krtince. Ale věřte bulváru!
Mistr zvažuje, že své hořce nabyté zkušenosti s „upoutáním“ zúrodní do podoby
zbrusu nového muzikálu. Za předpokladu, že tento kus bude stejně kýčovitý jako
jeho dosavadní produkce, mohla by se zrodit vskutku dechberoucí show. Úplně to
vidím! Před ohromnými schody křepčí skupina tanečníků v cylindrech a do rytmu si
nonšalantně ťukají berlemi. Nějaká prsatá pěvecká hvězdička z periferie by na vozíku nemotorně zkoušela přejet obrubník z molitanu, zatímco kolemjdoucí dav by
její nemohoucnost okatě ignoroval. Následovala by tklivá balada o všudypřítomných
bariérách kolem nás, ale hlavně o těch v našich srdcích. Pan David by ani nemusel investovat tolik energie s vymýšlením nových písní. Stačilo by přetextovat známý hit z osmdesátek na „Cévka, mně chybí cévka“ a celou show efektně zakončit
tím, že ona skupina tanečníků vynese po schodech ženu na vozíku s písní „Pár přátel stačí mít“.
Ale zpět k našemu úsloví „upoután na vozík“. Pokaždé když ho slyším, s úsměvem si
představím výjev, jak krutý šedovousý děd jménem Osud váže zdravého nešťastníka
řetězem k vozíku a vše ještě pojistí masivním zámkem. Nebožák se ze všech svých
sil snaží vstát, ale když už se mu kus povede, řetězy se zakousnou do těla a po chvíli marné snahy ho s ohlušujícím řinčením donutí sklesle usednout do jeho tolik nenáviděného vozíku. Je ale možné, že se podvědomá asociace váže ke klasickému
řeckému dramatu Upoutaný Prométheus. Vozíčkář jako symbol jakéhosi vykupitele
společnosti za cenu úplné bezmocnosti a nevýslovného utrpení.
Jediné, co chybí, je mohutný orel, který by vozíčkářům každé ráno vyrval kus jater.
Tuto funkci může ale v dnešní době převzít alkohol, který stejnou práci zastane o
mnoho příjemnějším způsobem. Všechny tyto asociace vycházejí z naivní představy zdravé populace, že být vozíčkářem znamená prožívat nepřetržité utrpení. Kdyby jen věděli, jaká bývá skutečnost! Vozík rozhodně není pro většinu postižených
prokletím, ale velmi praktickou pomůckou, ke které mají povětšinou velmi kladný
až láskyplný vztah.
Ale třeba je to všechno úplně jinak. Třeba je upoután zvířátko ze stejné vývojové větve jako třeba orangután. Jednou si třeba naše děti budou z učebnic přírodopisu číst,
že: „Upoután vozíkový – žije převážně v městské zástavbě, kde je minimum bariér.
Vyznačuje se především upoutáváním pozornosti médií a vyvoláváním přehnaného
soucitu u ostatních živočichů. Živí se převážně z důchodu a jiný dávek, které si dokáže velmi šikovně obstarat...“
Michael Vidura (www.vozickar.com)
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Zdravotnictví
Opět lázně…
Jak už jsem napsal ve svém úvodníku, Ústavní soud zrušil vyhlášku, která výrazně
omezovala pobyty v lázních. Indikační seznam, jež předloni zpřísnil úhradu pobytů
ze zdravotního pojištění, tak bude platit maximálně do konce letošního roku. Podle
Ústavního soudu mají být změny součástí zákona, nikoliv vyhlášky. Rozhodnutí má
dopad na kroky současného vedení ministerstva zdravotnictví. Ministr Svatopluk Němeček už v únoru avizoval změny v pravidlech pro lázně. Ministerstvo následně připravilo novou lázeňskou vyhlášku, která čekala na vydání. Po rozhodnutí Ústavního
soudu ji ministerstvo promění v přílohu zákona o veřejném zdravotním pojištění. To
ale odloží účinnost změn. Ministr přitom sliboval, že zmírnění v lázeňské péči přijde od 1. dubna 2014. A tak se změny v lázních opět posouvají.
Ve věci lázeňských pobytů pro pacienty s C-M-T jsem 29. dubna znovu oslovil ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka:
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás jménem pacientů s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených
v občanském sdružení Společnost C-M-T, s prosbou ve věci lázeňské péče v souvislosti s chystanými změnami Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Na základě platné vyhlášky č. 267/2012 Sb. i dle připravované nové vyhlášky, která nakonec nebyla vydána díky nálezu Ústavního soudu, dochází k výrazné redukci lázeňské péče a její dostupnosti pro pacienty s nervosvalovým onemocněním, pro něž je pravidelná a vydatná rehabilitace jedinou možností, jak zpomalit progresi své nemoci.
Choroba Charcot-Marie-Tooth je nejrozšířenější druh dědičné neuropatie. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a 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 vede postupně k plné invaliditě pacientů.
Kauzální terapie pro pacienty s CMT dosud neexistuje. Nabízí se pouze léčba podpůrná, tj. rehabilitace a přiměřená tělesná aktivita k udržení svalové síly a vytrvalosti. Cílem rehabilitace je udržet co nejlepší kvalitu hybnosti a stability při stoji a chůzi,
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pis potřeby pomoci při jejich používání…
> zda je schopen si připravit sám léky a dodržování léčebného režimu…
> jakým způsobem se pohybuje v přirozeném prostředí - chůze kolem nábytku,
chůze o dvou holích, s pomocí madel…
B. Výdělečná činnost/školní povinnosti - do záznamu se popisuje zapojení žadatele do pracovní činnosti nebo studia. Popisuje se zejména:
> zda žadatel dochází do zaměstnání, pokud ano, popíše se vzdálenost od bydliště, zda dochází sám či s doprovodem…
vyhovující pracovní podmínky…
> zda dokáže využívat MHD, vlastní upravené vozidlo…
zda má upraven pracovní prostor s ohledem na handicap (jak a kým)…
> pokud se jedná o žadatele, který studuje, popíše se typ školy, potřeba pomoci s dopravou či doprovodem (kdo zajišťuje), frekvence docházky (týdenní, denní)
> zda žadatel pobírá sociální dávky, a jaké…
C. Rodinné vztahy - do záznamu se popisuje vztahový rámec rodiny, zejména mezi
partnery, rodiči a dětmi, či prarodiči, eventuálně dalšími příbuznými, způsob komunikace. Popisuje se zejména:
> zda žadatel komunikuje s rodinnými příslušníky, a jakým způsobem – aktuální
rodinné kontakty…
> zda existuje rodinná historie vztahů…
> jaký byl způsob dřívější komunikace rodiny včetně komunikace současné…
> zda žadatel žije v manželském vztahu, a v jakém…
> zda žadatel udržuje kontakty se všemi členy rodiny - vztahy mezi sourozenci…
> zda žadatel preferuje jednu osobu (koho)…
D. Sociální vztahový rámec (mimo rodiny) - do záznamu se popisuje vztahový
rámec mimo rodinu žadatele, zejména přátelské vztahy, způsob trávení volného
času, sociální aktivity žadatele. Popisuje se zejména:
> zda existuje kontakt žadatele s jinými osobami než rodinnými příslušníky…
> zda má žadatel nějakou osobu mimo rodiny, která je mu oporou a jakou…
> zda žadatel preferuje jiné osoby před rodinnými příslušníky a proč…
> zda žadatel tráví volný čas s jinými osobami (jakým způsobem, zda je aktivita
přiměřená věku…)
> zda se žadatel zapojí do volnočasových aktivit pouze s doprovodem včetně udání důvodu…
> u dětí si všímáme např. zapojení do předškolní přípravy…
E. Domácnost - do záznamu se popisuje účast žadatele při standardním zajišťování chodu domácnosti. Popisuje se zejména:
> zda žadatel dokáže manipulovat s předměty denní potřeby…
> zda umí nakládat s vlastními penězi…
> zda vykonává běžné domácí práce…
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praxi znamená, že se nechá provést prostory, které jsou využívány k bydlení, je žádoucí, aby žadatel případně jiná přítomná osoba poskytli sociálnímu pracovníkovi
objasňující komentář – např. kdo z členů rodiny jaké místnosti užívá, popř. jaké má
spolubydlící, k čemu jednotlivé místnosti slouží, zmínit i bezbariérové vstupy, výtah atp. Pokud žadatel nechce do některých místností sociálního pracovníka zavést
nebo odmítá prohlídku, je potřeba to respektovat, avšak je potřeba vhodným způsobem upozornit, že nedostatečný nebo chybějící popis prostředí může mít vliv na přiznání či nepřiznání požadované dávky. Prohlídka pokoje (místa), které je osobním
teritoriem žadatele by měla být ohleduplná. Sociální pracovník neformuluje negativní hodnotící komentáře k tomu, co vidí, ale naopak v případě vhodného prostředí je možné pochválit.
d) Rozhovor se členy rodiny nebo zaměstnanci poskytovatele sociální služby v nepřítomnosti žadatele
Dále může následovat rozhovor s přítomnými osobami bez přítomnosti žadatele,
který je pouze na uvážení sociálního pracovníka, a měl by vyplynout z předchozího
rozhovoru se samotným žadatelem. Postup je doporučován v případech, kdy z chování žadatele vyplývá, že v domácnosti není něco v pořádku.
2. Vlastní sociální šetření zaměřené na žádosti v oblasti příspěvku na péči
Výstupem sociálního šetření pro účely řízení o příspěvek na péči je písemný záznam
ze sociálního šetření, který slouží jako podklad pro vypracování posudku lékařem
Lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení. Záznam ze sociálního šetření obsahuje popis situace žadatele a sociální pracovník volí takové otázky, které odpovídají níže uvedeným okruhům.
A. Péče o vlastní osobu - do záznamu sociální pracovník uvede situaci žadatele při
hledání uspokojení potřeb péče žadatele. Popisuje se zejména:
> zda žadatel dojde otevřít dveře bytu, domu, vzdálenost, kterou dokáže ujít a
v jakém čase…
> zda je orientovaný místem a časem, rozumí mluvenému slovu, chápe spojitosti,
dokáže se orientovat po bytě, orientovat po okolí, zda poznává jiné osoby…
> zda provádí osobní hygienu sám nebo s pomocí (dokáže si sám dojít do koupelny, na WC, případně zda používá inkontinenční pomůcky), pokud ne, kdo pomáhá - rodina, poskytovatel péče, asistent sociální péče a proč…
> jakým způsobem popisuje svůj denní režim a zda chápe potřebu jídla a pití, zda
je dodržován pitný režim…
> zda sám manipuluje s oblečením, to znamená, zda je schopen oblékání a obouvání, a to přiměřeně okolnostem (pokud ne, kdo pomáhá)…
> zda se sám stravuje (připraví si sám jídlo, má je připraveno, pouze je ohřívá a jakým způsobem, kdo zajišťuje případnou pomoc)…
> zda používá kompenzační pomůcky (sluchadlo, brýle, berle, vozík…), popř. po-
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udržení dobré tělesné kondice a funkce kardiovaskulárního aparátu. Funkcí rehabilitace je též zachování pracovního potenciálu, samostatnosti a soběstačnosti klienta.
Do účinnosti stávajícího Indikačního seznamu využívali pacienti s nemocí CMT
s větší slabostí dolních končetin v indikačním seznamu indikaci č. VI/2. Indikace
G/60 - VI/2: Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3.
stupni svalového testu. Odborný fyzioterapeut vypracoval klientovi svalový test, který se dokládal k žádosti o komplexní lázeňskou léčbu. Na základě toho testu mohl
pacient s nemocí CMT s větší slabostí dolních končetin každoročně absolvovat komplexní lázeňskou léčbu. Ostatní pacienti s chorobou CMT měli dle indikace G-60
- VI/8 nárok na komplexní lázeňskou léčbu jednou za dva roky.
Nyní platný Indikační seznam možnost každoroční komplexní lázeňské péče pro
osoby s nemocí CMT s větší slabostí dolních končetin nenabízí. Kromě zkrácení délky lázeňské péče je stanoven nárok na komplexní lázeňskou péči pouze 1x za dva
roky. To je pro osoby s nemocí CMT nedostačující.
V roce, kdy nárok na komplexní lázeňskou péči není, je možno absolvovat lázeňskou péči příspěvkovou. Tato možnost je ale spíše hypotetická, protože právě pacienti s těžkým nervosvalovým postižením jsou zpravidla odkázáni pouze na invalidní důchod a nejsou si tak příspěvkovou lázeňskou péči schopni hradit. Možnost
komplexní lázeňské péče 1x za dva roky tak povede pouze k rychlejší progresi jejich postižení.
Nová vyhláška, která začala být připravována již za Vašeho předchůdce, a jejíž účinnost byla odsunuta v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ve věci Indikačního seznamu, řešila polovinu problému – u indikace G-60 - VI/8 znovu stanovovala každoroční nárok na komplexní lázeňskou léčbu. Nevyřešila však délku pobytu, když u
skupiny VI. – Nemoci nervové, ponechávala jako u jedné z mála skupin stávajících
21 dnů s možností prodloužení.
Vážený pane ministře,
žádáme Vás proto, aby při navrhování nového Indikačního seznamu byla délka pobytu pro nervové nemoci přehodnocena a upravena na 28 dní, tak jako u jiných diagnóz.

Za výbor Společnosti C-M-T Mgr. Michal Šimůnek, předseda
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A tady je odpověď z ministerstva zdravotnictví:

b) Rozhovor se všemi přítomnými
Po uvítání je vhodné, aby si všichni přítomní společně se sociálním pracovníkem
sedli na jedno místo, kde spolu mohou nerušeně mluvit. Před započetím úvodního rozhovoru je potřeba přítomným sdělit, jak bude sociální šetření probíhat, aby se
přítomní mohli vyjádřit k tomu, zda budou chtít se sociálním pracovníkem mluvit
sami, to znamená bez přítomnosti ostatních členů domácnosti, pečující osoby atp.
Dále sociální pracovník přítomné upozorní, že bude zaznamenávat průběh rozhovoru. Doporučuje se během celého sociálního šetření si dělat jen stručné poznámky. Celkový záznam ze sociálního šetření je žádoucí vypracovat až po ukončeném
šetření. Průběh návštěvy nemá být organizován podle toho, jak za sebou následují
body v záznamu ze sociálního šetření, ale podle toho, jak se postupně vyvíjí interakce mezi pracovníkem a přítomnými osobami. Rozhovor se žadatelem je žádoucí
začínat od obecnějších témat, pro získání důvěry a navázání kontaktu s žadatelem.
Během rozhovoru si sociální pracovník sám všímá a popisuje aktuální situaci, např.
co žadatel při jeho návštěvě říká a jak se chová, tzn. způsob komunikace, co vidí,
co dělá, způsob jeho pohybu po domácnosti. U nezletilých, nesvéprávných či jinak
handicapovaných žadatelů vede sociální pracovník rozhovor se zákonnými zástupci, opatrovníkem, popř. jinými přítomnými.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Pro úvodní rozhovor se navrhují následující návodné otázky:
> v úvodu rozhovoru se doporučují otázky typu: Které osoby s Vámi žijí v domácnosti? Jak se Vám zde žije? Jaké máte sousedy? Máte nějaké plány, pokud jde
o bydlení?
> postupně se v rozhovoru přechází k otázkám týkajícím se provozu domácnosti a
rodiny: Kdo se o co v domácnosti stará? Jak se žadatel podílí na chodu domácnosti? Jaké jsou v rodině zavedené zvyky týkající se chodu domácnosti?
> dále je možné uplatnit otázky týkající se rodinných vztahů: Jak spolu vycházíte?
V jakém vztahu je který člen rodiny k jinému? Kdo mimo žadatele řeší problémy v
domácnosti a jakým způsobem?
> následně je již možné klást otázky vztahující se k potřebám pomoci žadatele: Jak
se dnes cítíte? Půjdete dnes sám nakoupit? Kdy jste byl naposledy navštívit lékaře?
Nepociťujete hlad či žízeň?
> jako další je možné klást otázky o majetkových poměrech: Jste vlastníkem tohoto bytu/domu? Jste vlastníkem automobilu? Disponujete nějakou větší finanční částkou?
> v závěrečné části je možné otevřít téma, jakou má žadatel představu o další pomoci, kdo v současné době péči/pomoc poskytuje, v jakém rozsahu a intenzitě atd.
c) Přirozené prostředí žadatele: prohlídka bytu/domu/zařízení sociálních služeb
Sociální pracovník se zaměří na vlastní prohlídku bytu/domu či ubytování v zařízení
sociálních služeb, a to vždy v rozsahu nezbytném pro přiznání sociální dávky. To v
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hájeno termínem podáním žádosti, od té doby běží správní lhůta vyřízení žádosti
o nepojistnou sociální dávku, a proto je vhodné, aby si sociální pracovník předem
vypracoval plán sociálních šetření tak, aby byly dodrženy lhůty stanovené zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád.
1. Zpracování plánu sociálních šetření
Při zpracovávání plánu sociálních šetření sociální pracovník bere v úvahu zejména:
a) rodinné poměry - týká se nezletilých žadatelů a žadatelů, kde je žádoucí přítomnost zákonných zástupců, ostatních členů rodiny, popř. opatrovníků nebo blízkého okolí.
b) zdravotní stav žadatele – týká se zejména žadatelů o příspěvek na péči.
2. Ohlášení termínu sociálního šetření
Konkrétní termín sociálního šetření v přirozeném prostředí sjednává sociální pracovník buď přímo se žadatelem o nepojistnou sociální dávku nebo s jeho zákonnými
zástupci, členy jeho rodiny či osobami, které se pohybují v jeho okolí nebo se zástupcem poskytovatele sociální služby, přitom bere v úvahu potřeby a čas žadatele
nebo osob v jeho okolí.
3. Výjimka z ohlášení sociálního šetření
Výjimkou může být sociální šetření pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy se
doporučuje prvotní sociální šetření provést neohlášeně a případně až druhý termín
s žadatelem domluvit konkrétně. Další výjimkou z tohoto principu může být kontrola využívání jednotlivých dávek.
4. Délka sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele
Doporučená délka provádění sociálního šetření je stanovena vyhláškou
č. 332/2013 Sb., a to v délce trvání 105 – 250 minut, to v praxi znamená, že bude
sociální šetření zpracováno kvalitně a co možná nejobjektivněji. Uvedenou dobu by
měl sociální pracovník strávit se žadatelem v jeho přirozeném prostředí.
5. Zdroje informací využívané sociálním pracovníkem:
a) od klienta,
b) od nejbližšího sociálního prostředí klienta – rodina,
c) od širšího sociálního prostředí – příbuzní, sousedi, přátelé,
d) od institucí – škola, práce, lékař, soud atp.
Průběh sociálního šetření pro účely dávek podmíněných nepříznivým zdravotním
stavem - příspěvek na péči:
1. Úvodní sociální šetření v rodině:
a) Vstup do přirozeného prostředí žadatele
Před vstupem do přirozeného prostředí žadatele se sociální pracovník představí a viditelně ukáže „průkaz sociálního pracovníka“, následně sdělí účel návštěvy.
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Janské Lázně rok po krizi ožívají
Je to přesně rok, co na povrch poprvé prosákly nepříjemné zprávy, že státním léčebným lázním Janské Lázně, chloubě Krkonoš, hrozí krach. Problémy tehdy vrcholily i
v dalších lázeňských zařízeních v zemi, otevřenou krizi lázeňství doprovázely protesty pacientů a besedy k záchraně lázní. Nyní, o rok později, jsou vyhlídky mnohem optimističtější. Nejvíce je to vidět právě na krkonošských Janských Lázních,
které odvrátily svůj zánik za pět minut dvanáct. Důkazem zlepšení je dětská léčebna Vesna. Zatímco loni touhle dobou tehdejší ředitel lázní Roman Koudele vyhrožoval, že pokud se něco nestane, bude muset nákladný objekt zavřít, dnes je dominanta údolí s téměř 330 lůžky téměř plná. „Daří se nám skutečně lépe než loni. Vesna
je zaplněná z více než 90 procent,“ potvrdil ředitel lázní Rudolf Bubla. Výrazně lepší je i nálada rodičů a pacientů. Oživení obce cítí i starosta Janských Lázní Jiří Hradecký, který zvýšený ruch v turistickém centru vítá. „S lázněmi je to na velmi dobré cestě, odrazili jsme se ode dna. Lépe se k tomu staví i zdravotní pojišťovny, které
chtěly lázeňství původně omezit. Já sám zaznamenávám, že je tu podstatně víc lidí
než loni. Spolupráce s ředitelem lázní je zatím nejlepší, co jsem zažil,“ prozrazuje.
Protože se daří, je možné, že se pacienti vrátí i do budov, které dlouhou dobu zely
prázdnotou. „Už nyní jsme rozšířili provoz o dům Réva, kam umisťujeme maminky s dětmi. Zavřený byl dva roky. Otevřeli jsme také pavilon Evropa,“ sděluje ředitel
Bubla. Lázně se však dostaly do paradoxní situace. Jelikož loni propustily desítky zaměstnanců, nyní jim kvůli většímu počtu klientů zdravotnický personál chybí. Další změny lze čekat koncem roku, kdy přestane platit kritizovaná vyhláška, která pobyty v lázních omezovala.
O tom, že Janské Lázně jsou skutečně na vzestupu, jsme se mohli osobně přesvědčit v sobotu 7. června na slavnostním zahájení lázeňské sezóny 2014. Myslím, že tolik slávy Jánky dlouho nezažily. Koncert kapely Žlutý pes či zpěvačky Báry Basikové, historická představení, středověká řemesla a tržiště, místní kulinářské speciality a mnoho dalšího, to byl celodenní program pro děti i dospělé. Program byl umístěn do dvou hlavních míst – první před dětskou léčebnou Vesna, kde si na své přišly především děti. Od deseti hodin dopoledne tu až do večera byla kulisa středověkého hradu, stany s ležením vojska, ukázky řemesel s kejklíři, hudebníky či rytířské
bojůvky. Děti si prohlédly rytířské zbroje, seznámit se mohly též s prací členů Horské služby a hasičů. Druhá část programu byla situovaná do centra města, před Kolonádu a Městský úřad. Proběhlo svěcení léčivých pramenů, kromě hudebních představení byli k vidění rytířské souboje, vystoupení tanečnic, kejklířů a dalších dobových postav. Celodenní program vyvrcholil v secesním sále Kolonády večerním vystoupením Světlany Nálepkové a Queen Revival Bandu, po kterých následovala taneční zábava a ohňová show.
Mgr. Michal Šimůnek
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Jánské lázně: (zleva) Ing. Jiří Hradecký, Mg.r. Michal Šimůnek, Ing.

Ondřej Hejma, Mgr. Michal Šimůnek
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Seznamuje žadatele s jeho právy a povinnostmi - vhodně voleným přístupem navazuje užší kontakt se žadatelem a nejlépe i s jeho blízkým okolím, žadatel má právo
na informace o průběhu řízení o dávce a možnosti opravných prostředků, má právo
si stěžovat, při podání neúplné žádosti sociální pracovník pomáhá žadateli doplnit
potřebné údaje tak, aby žádost odpovídala požadavkům platných právních předpisů, podává informace o účelu dávky, popř. učí žadatele dávku správně využívat, pomáhá s opravnými prostředky (námitka, odvolání) atp.
Spolupracuje s rodinou nebo blízkými osobami - podporuje rodinné vztahy se záměrem o co nejdelší možné setrvání žadatele v jeho přirozeném prostředí. Při péči o
žadatele s rodinou spolupracuje, zapojuje ji do péče či pomoci. V případě, že žadatel rodinu odmítá, je potřeba jeho rozhodnutí akceptovat a ve spolupráci s ním hledat jinou vhodnou variantu řešení.
Spolupracuje s obecním úřadem, v jehož působnosti se nachází bydliště žadatele úzce spolupracuje se sociálními pracovníky obecních úřadů, kteří mohou být v rámci činností sociální práce nápomocni při řešení krizových situací žadatele.
Vždy zachovává mlčenlivost - sociální pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s péčí o žadatele, zejména informace o jeho osobních údajích, zdravotním stavu atp.
Sociální šetření
Ve většině případů sociální šetření provádí jeden sociální pracovník, výjimečně dvojice pracovníků.
• Cílem sociálního šetření v rámci řízení o nepojistných sociálních dávkách je získání
takové vypovídající hodnoty o životní a sociální situaci žadatele, která směřu
je k ověření plnění podmínek nároku na dávku, její výši, výplatu atp.
Proto sociální pracovník:
Při sociálním šetření u žadatele o nepojistnou sociální dávku sociální pracovník
shromažďuje informace týkající se
> péče o vlastní osobu,
> přirozeného prostředí, ve kterém žije a ve kterém se pohybuje,
> rodinných či sousedských vztahů,
> potřeby pomoci od okolí,
> poskytovatele sociálních služeb či asistenta sociální péče atp.
V rámci sociálního šetření sociální pracovník ověřuje: celkové sociální a majetkové
poměry žadatele, stanovení okruhu společně posuzovaných osob, ať už pro nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením atp.
Sociální šetření v rodině by mělo současně podpořit spolupráci členů rodiny na řešení případu žadatele. V těch případech, kdy sociální šetření objeví problémy v sociálním fungování u jiných členů rodiny, je žádoucí, aby se sociální pracovník pokusil
těmto členům rodiny nabídnout či zprostředkovat kvalifikovanou pomoc.
• Postup při zpracování plánu sociálních šetření a dojednání vlastního termínu šetření:
Sociální pracovník bere v úvahu, že řízení o nepojistných sociálních dávkách je za-
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ho zaměstnání či rekvalifikace; doba evidence u Úřadu práce je navíc náhradní dobou pojištění a v zákonem stanoveném rozsahu se hodnotí pro důchodové účely,
přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění; přihlášku lze podat na okresní
správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště, minimální pojistné na
dobrovolné důchodové pojištění v roce 2014 činí 1 817 Kč za měsíc.
V případě, že poživatel invalidního důchodu dosáhne zákonem stanoveného důchodového věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost požádat o přiznání starobního důchodu. Pokud výše starobního důchodu bude vyšší, přizná mu
ČSSZ tento důchod. V opačném případě mu náleží nadále invalidní důchod v původní výši. Žádost se podává prostřednictví OSSZ.
Lidem, kteří v období, kdy pobírají invalidní důchod (týká se všech stupňů invalidity), dosáhnou 65 let věku, výplata důchodu nezaniká (s výjimkou invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně u pojištěnců, kteří byli zároveň účastni důchodového spoření). Ze zákona jej ČSSZ automaticky transformuje na důchod starobní. Výše
důchodu se transformací nemění, ani se nepřezkoumává, zda podmínky nároku na
řádný starobní důchod jsou splněny nebo se změnil zdravotní stav.
Výdaje na invalidní důchody činily za loňský rok celkem 44,5 miliardy Kč. K
31.12.2013 vyplácela ČSSZ 206 484 invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně, 65 616 invalidních důchodů pro invaliditu druhého stupně a 161 314 invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně. Invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně činil průměrně 10 245 Kč, pro invaliditu druhého stupně 6 675 Kč a prvního stupně 5 989 Kč.
Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ

Sociální šetření pro oblast nepojistných sociálních dávek a sociální
pracovník

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách platí, že sociální šetření může vykonávat pouze sociální pracovník, který splňuje odbornou způsobilost. Sociální pracovník je samostatný profesionál vzdělaný v oboru, který se řídí
etickým kodexem své profese. Ve své činnosti je povinen respektovat práva a potřeby klientů. Sociální pracovník se pohybuje v rámci práv a povinností definovaných
právním systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy.
Charakteristika sociálního pracovníka:
Respektuje žadatele - uzná žadatele takového, jaký je i s jeho pozitivními a negativními vlastnostmi, jeho potřebami a schopnostmi.
Individuálně přistupuje k žadateli - ke každému žadateli přistupuje nezaujatě,
s úctou, trpělivostí a snahou se vcítit do jeho pocitů.
Získává důvěru žadatele - získává důvěru ve vztahu k žadateli a zachovává hodnověrnost a otevřenost – je nutné si uvědomit, že chování sociálního pracovníka při vykonávání sociálního šetření žadatelé podvědomě vnímají, podle přístupu sociálního
pracovníka k němu získávají důvěru.
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Sociální otázky

„Osobo… jsi blízká, anebo nejsi?“ aneb jak to vlastně je s těmi příbuznými

Pojmem „osoba blízká“ se ohání hned několik zákonů, najdeme jej v zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., jinak je pak pojem vymezen v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., no a jinak např. v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., a to ještě není konečný výčet. Aby se v těch osobách blízkých jeden vyznal… Proč je tedy
pro osobu se zdravotním postižením dobré vědět, kdo to, kruciš, vlastně osoba blízká v praxi je.
1. …abych mohl/a jezdit bezplatně po dálnici. Aby mohla osoba se zdravotním postižením cestovat po dálnici bez dálniční známky, musí být vlastníkem průkazu ZTP
(s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P. Další podmínkou, která musí být splněna, je pak dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, to, že držitelem
motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. V tomto případě
zákon odkazuje na vymezení pojmu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.: Osoba
blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud
by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
2. …abych věděl/a, zda musím mít smlouvu o zajištění pomoci (u příspěvku na
péči). Pokud osoba závislá na pomoci jiné osoby pobírá příspěvek na péči, může o
ni pečovat buď osoba blízká, nebo tzv. asistent sociální péče (jiná fyzická osoba než
osoba blízká – např. soused, kamarád) anebo sociální služba (např. osobní asistence, pečovatelská služba…). Pokud pečuje „asistent sociální péče“, zákon uvádí povinnost mít s touto osobou sepsánu smlouvu o zajištění péče, u osob blízkých tomu
tak není. Osoba blízká se pro účely příspěvku na péči taktéž vymezuje dle výše uvedeného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
3. …abych věděl/a, komu se péče o mě počítá na důchod. A tady už je to jinak. Aby
se pečující osobě počítala její péče tzv. na důchod, tedy jako náhradní doba důchodového pojištění, musí být splněny tyto podmínky: Osoba závislá na péči má přiznán II. – IV. stupeň závislosti (u dětí do 10 let stačí i I. stupeň) a zároveň: a) Osoba závislá na péči i osoba pečující bydlí ve společné domácnosti nebo b) Osoba pečující je osoba blízká dle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.: Za osoby blízké se pro účely tohoto zákona považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti
(pozn. dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené, a po-

24

kud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů), sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Domácností se
pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí
a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Lucie Marková (www.vozickar.com)

Výměna průkazů OZP bude jednodušší

Držitelé průkazů mimořádných výhod a průkazů osob se zdravotním postižením
(průkaz OZP) absolvují lékařské posouzení a správní řízení o vydání nového dokladu
jen v případě, že platnost jejich současného průkazu končí v nejbližších měsících.
Tedy do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP, kterou
dne 15.04.2014 avizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by měla lidem se zdravotním postižením administrativně odlehčit.
Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, došlo mimo jiné i ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové průkazy (kartičky) s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou platné po
dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31.12.2015. K tomuto datu skončí platnost všech průkazů mimořádných výhod. Lidé tak budou moci nadále čerpat benefity pouze po předložení průkazu OZP.
V současné době jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) povinny zahajovat
u držitelů průkazů mimořádných výhod, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní řízení o přiznání průkazu OZP podle legislativy, která je účinná od 01.01.2014.
Tento úkon musí provést ještě před tím, než uplyne doba platnosti průkazu mimořádných výhod. Smyslem tohoto postupu je zabezpečit plynulý nárok na průkaz a případně na benefity, které z něj vyplývají.
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mj. nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu v městské hromadné dopravě (tramvaj, trolejbus, autobus, metro), slevu
75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah benefitů se liší podle typu průkazu OZP.
Podle oznámení MPSV z 15.04.2014 připraví ministerstvo novelu zákona, kterou
tato povinnost skončí. Cílem nové právní úpravy je nastavit pravidla tak, aby držitelé průkazů mimořádných výhod dostali průkaz OZP podle předpisů účinných
od 01.01.2014 automaticky, aniž by museli znovu procházet posouzením zdravotního stavu u posudkového lékaře příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k délce legislativního procesu může novela nabýt účinnosti přibližně začátkem roku 2015. V praxi to znamená, že ÚP ČR bude pokračovat v zahajo-
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vání správních řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP u klientů pobírajících
příspěvek na mobilitu, kterým v průběhu roku končí platnost průkazu mimořádných
výhod. Toto správní řízení zahájí přibližně dva měsíce před koncem platnosti průkazu mimořádných výhod a bude klienta o této skutečnosti informovat. Tento postup bude platit do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek
OZP. V případě lidí, kteří mají přiznány mimořádné výhody bez časového omezení
a kterým končí platnost průkazu mimořádných výhod „ze zákona“ 31.12.2015, řízení zahajovat nebude.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Poznámka: V praxi nemusí být výše uvedené vždy pravda. Např. já mám platnost
průkazu ZTP/P do roku 2020, přesto již se mnou bylo zahájeno správní řízení, absolvoval jsem návštěvu u lékaře a nyní čekám na rozhodnutí. Michal Šimůnek

Pouze pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně se hodnotí pro nárok na starobní důchod
a jeho výši

Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po
kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. To, že se doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, dříve částečného invalidního důchodu, do starobního důchodu nezapočítá, lidé často s překvapením zjišťují, až když o starobní důchod zažádají. Pro nárok i výši starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (před 01.01.2010 plného invalidního důchodu).
U osob, kterým byl v určitém období jejich života přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, právní úprava předpokládá, že využijí svůj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav
umožní. Pokud při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně osoba pracuje (přesněji řečeno vykonává činnost zakládající účast na pojištění), tato činnost se započítá pro nárok na důchod (nejen starobní). Pokud člověk
při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nevykonává činnost zakládající účast na pojištění, samotné období pobírání tohoto důchodu se do doby důchodového pojištění nepočítá. To může negativně ovlivnit budoucí nárok na starobní důchod, ať už řádný nebo předčasný, protože člověk nemusí získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Přiznání invalidního důchodu
(jakéhokoliv stupně) nemusí být trvalé, protože závisí na vývoji zdravotního stavu.
Pokud po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního či druhého stupně
nebo po snížení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na nižší stupeň
lidé nepracují, je možné doporučit:
zaevidovat se na Úřadu práce, který bude nápomocen při zprostředkování vhodné-
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