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AMD je členem České rady 
humanitárních organizací,

Národní rady osob se zdravotním
postižením České republiky

a členem EAMDA – Evropské aliance 
asociací nervosvalových nemocí.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, která sdružuje 
postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími 
nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní 
nezisková organizace působící v České republice. 
Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, mnozí 
jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob 
se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti 
vyplývají.
Asociace muskulárních dystrofiků prosazuje specifické 
zájmy a potřeby svých členů. Pořádá rehabilitačně 
výchovné kurzy, rekondiční ozdravné pobyty, semináře, 
šachové turnaje atd. Spolupracuje se zdravotnickými 
institucemi a se zahraničními asociacemi obdobného 
charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako 
významná součást v boji proti nervosvalovým chorobám 
a jejich následkům. Poskytuje též sociálně právní 
poradenství a jinou pomoc svým členům.
Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních 
dystrofiků je vydávání členského časopisu ZPRAVODAJ 
AMD, který vychází čtvrtletně a poskytuje informace 
členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti 
lékařské vědy a výzkumu nervosvalových chorob. 
Časopis přináší také novinky ze zahraničí, jež souvisejí 
s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou 
výměnu zkušeností a názorů postižených.
Cílem AMD v ČR je trvale sledovat a pomáhat řešit širokou 
problematiku postižených nervosvalovými nemocemi 
včetně dětí a mládeže. Tato činnost je finančně značně 
nákladná a závisí na podpoře veřejnosti.

Všem dárcům a sponzorům předem děkujeme!

Naše adresa:
Asociace muskulárních 
dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24
148 00 Praha 414

Tel./ fax:
272 933 777

Webová adresa:  
www.amd-mda.cz
 
E-mail: 
info@amd-mda.cz 

Kancelář: 
Petýrkova 1950/18 (suterén)
148 00 Praha 414

Úřední hodiny: 
pondělí   9:00 – 14:00
úterý         10:30 – 12:30
 13:00 – 16:00
středa   9:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00
pátek   9:00 – 15:00

Číslo konta: 
Komerční banka, Praha 4: 
30333041/0100



Vážení čtenáři,

přinášíme vám nové vydání Zpravodaje, ve kterém naleznete mnoho zajímavých informací. 
Od vydání posledního čísla se opět mnoho událo. Je to neuvěřitelné, ale opět se budou 
konat volby do výboru AMD. Čas opravdu rychle letí, čtyři roky uběhly jako voda.  
Ve Zpravodaji najdete profily lidí, kteří se budou ucházet o místa ve výboru naší organizace. 
Najdete mezi nimi nové tváře a také ty, které již znáte z minulých volebních období. Pozorně 
si přečtěte postup, jakým se bude hlasovat. Věříme, že se voleb zúčastní většina z vás.  
V tomto úvodníku bych se rád zmínil o setkání členů AMD, které jsme pořádali letos na jaře. 
Potěšilo nás, že jste se zúčastnili v hojném počtu, a přispěli tak k zdárnému průběhu celé 
akce. Zpočátku jsme měli obavy, kolik z vás dorazí, protože jsme si vědomi ztížené dopravy 
z důvodu vaší mobility. Věřte, že jsme hodně přemýšleli, jak bychom vám v tomto mohli 
pomoci, ale bohužel máme omezené možnosti, i kvůli podstatnému zdražení dopravy námi 
léta využívané přepravní společnosti. Snažili jsme se pro vás připravit zajímavý program, 
který by vás zároveň vedl k zamyšlení nad svým zdravím. V úvodu setkání jsme představili 
historii naší organizace, kde jsme prezentovali, jak vznikla, a jak se vyvíjela v průběhu času 
až dodnes. Doc. MUDr. David Kemlink se podrobně věnoval problematice poruch dýchání 
a ukázal, jak se dá s těmito obtížemi bojovat. MUDr. Livie Mensová zase promluvila  
o možnostech léčby a klinických studií u svalových dystrofií. Eva Blažková ukázala na svém 
příkladu, jak probíhá léčení a aplikace léku Spinraza u lidí s SMA. Velmi zajímavá byla 
přednáška Mariana Jelínka o osobní motivaci. Na závěr nám náš příznivec a kamarád Josef 
„Káďa“ Kadeřábek vyprávěl o svém pobytu v Jihoafrické republice, kterou zčásti projel se svými 
známými na motorce. Celý den pak byl zakončen slavnostní večeří, kde si účastníci setkání 
mohli navzájem popovídat. Další naší velkou akcí byl 11. ročník MDA RIDE, který se uskutečnil 
opět na Václavském náměstí. Provázelo ho množství známých osobností, kterým se smysl této 
akce líbí, a svou účastí ji podpořily. Do kasiček na podporu lidí se svalovou dystrofií přispěl 
rovněž velký počet kolemjdoucích návštěvníků Prahy. Celý výtěžek akce se pak zastavil na částce 
1 628 000 Kč. Peníze byly rozděleny mezi dvě organizace – tu naši a Parent Project. Z tohoto 
výtěžku jsme vám pak přispívali na různé pomůcky, na které jste si v průběhu roku u nás požádali 
o příspěvek. Všem, kteří se podíleli na pořádání této dobročinné akce, patří velké poděkování. 
Jako již tradičně proběhlo několik rekondičních pobytů, ať už v Hodoníně u Kunštátu, Velkých 
Losinách nebo Třemošné, a také oblíbený pobyt v Chorvatsku. I o nich se dočtete v tomto čísle.
Vážení členové, ať chceme nebo ne, blíží se podzimní období, a s ním i ochlazení a nevlídné 
počasí, které asi většina z nás moc nemiluje. Přeji, aby se vám vyhnula veškerá onemocnění, 
která jsou s ním spojená. Příjemné čtení.

Zdeněk Janda
Předseda AMD

ÚVODNÍ SLOVO
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důležité kontakty

důležité kontakty

Sociální poradenství vám poskytujeme v kanceláři AMD:

Úřední hodiny: 

pondělí   9:00 – 14:00
úterý 10:30 – 12:30, 13:00 – 16:00
středa   9:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00
pátek   9:00 – 15:00

Tel.: 272 933 777

Sociální pracovnice: 
Mgr. Iveta Jelínková, Bc. Nikola Štefanová
Se svými dotazy se můžete obracet 
i písemně na adresu kanceláře:
AMD v ČR, Petýrkova 1953 148 00 
PRAHA 4 – Chodov
nebo e-mailem na: info@amd-mda.cz., 
webové stránky: www.amd-mda.cz

Při objednávání na vyšetření může dojít 
k situaci, že v některých případech 
bude konkrétní pracoviště vytíženo  
natolik, že budete přesměrováni na jiné.

Pokud byste měli jakékoliv problémy 
s objednáním, obraťte se na naši 
kancelář.

PRAHA

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 
Vedoucí lékař neuromuskulární 
poradny FN Motol 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: +420 224 436 866
E-mail: radim.mazanec@email.cz

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Centrum pro nervosvalová onemocnění
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 965 536
E-mail: n-s.poradna@volny.cz

MUDr. Martin Trefný
Zdravotní středisko
Hostinského 1536/7
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Tel.: +420 732 683 103
E-mail: mx.trefny@seznam.cz
www.spanekachrapani.cz

BRNO

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Zástupce přednosty Neurologické kliniky 
pro LPP FN Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 532 232 502
fax:  +420 532 232 249
E-mail: svohanka@fnbrno.cz

Odborná pracoviště:
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aktivity

VolBy 2019

Vážení přátelé,

v řádném volebním čase se uskuteční volby do výboru a revizní komise AMD  
v ČR. Dostáváte kandidátku navržených členů do těchto orgánů. Jde o skupinu 
zkušených i nových lidí, kteří zastupují různé generace, regiony a profese.

Volby proběhnou tak, že do přiložené obálky vložíte řádně vyplněný volební 
lístek. Na obálku do levého rohu místo odesílatele napište „VOLBY AMD“. 
Obálku ofrankujte a pošlete do 25. října 2019 na adresu:

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953
148 00 PRAHA 4 – Chodov
 
Na volebním lístku zakroužkujte v poli před jménem vámi vybrané kandidáty. 
Aby byl volební lístek platný, je nutné označit preferenčním kroužkem 
minimálně jednoho kandidáta na kandidátce do výboru AMD a minimálně 
jednoho kandidáta na kandidátce do revizní komise AMD. Maximálně můžete 
na kandidátce do výboru AMD v ČR označit 11 jmen, na kandidátce do revizní 
komise pak 3 jména. Kandidáti jsou řazeni podle abecedy.
 
ODSTŘIHNĚTE VOLEBNÍ LÍSTEK, KTERÝ NAJDETE VE ZPRAVODAJI!
 

     Za mandátovou volební komisi 
     Nikos Nerancolakis



Bican Filip
Je mi 49 let. Narodil jsem se v Písku. V roce 1976 
jsem se s rodiči přestěhoval do Prahy, kde žiji 
dosud. V jednom roce mi byla diagnostikována 
spinální svalová atrofie II. typu. Od dětství se 
pohybuji pomocí elektrického invalidního vozíku. 
Po základní škole při Jedličkově ústavu jsem 
absolvoval střední ekonomickou školu. Řadu let 
jsem pracoval jako programátor, nyní dělám správce 
sítě ve zdravotnických potřebách a poskytuji 
technickou podporu dodavateli komunikačních 

pomůcek pro těžce zdravotně hendikepované. Rád se setkávám s lidmi, rád 
cestuji, čtu. V AMD jsem od 18 let.

Furišová Věra
Narodila jsem se v Hynčicích na Novojičínsku 
roku 1951. Základní školu jsem navštěvovala  
v Odrách. V třetí třídě se u mne začala projevovat 
svalová dystrofie. Po ukončení školní docházky 
jsem žila nadále u rodičů. Začátkem roku 1974 
jsem se přestěhovala do ÚSP Hrabyně, kde jsem 
si našla své první zaměstnání v místní provozovně 
SI Meta. Po patnácti letech života v ÚSP jsem se 
s partnerem odstěhovala do bezbariérového bytu 
v Brně – Vinohradech. Zde jsem opět pracovala  

v provozovně SI Meta. Několik let jsme bydleli také v Hranicích. V té 
době jsem založila a provozovala půjčovnu kompenzačních pomůcek 
v Přerově. Nyní bydlíme v Luké, v Olomouckém kraji. Posledních  
30 let používám elektrický invalidní vozík. Členskou AMD jsem od jejího 
založení. Zastupuji AMD v NRZP ČR v Olomouckém kraji. Ráda cestuji  
a baví mne ruční práce. Pracuji také ve spolku SPERANZA 2005 z. s., který  
je zaměřen na rozvoj regionu, kde bydlím.
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Kandidáti výkonný výbor AMD
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Janda Zdeněk
Je mi 54 let a narodil jsem se v Ostrově nad 
Ohří. Polovinu svého života jsem prožil v Nejdku 
u Karlových Varů. Okolo osmi let se u mě začaly 
projevovat první příznaky svalové dystrofie.  
V osmnácti letech jsem již musel používat invalidní 
vozík. V sedmadvaceti letech jsem se přestěhoval 
do Kladna, kde byly bezbariérové byty a dostupná 
pečovatelská služba. Postupně jsem začal pracovat 
pro různé organizace, které pomáhají lidem  
s postižením. Této problematice se věnuji více jak 

dvacet let. Pracoval jsem také několik let v místním podniku ve výpočetním 
středisku, posléze i jako OSVČ. Jsem dlouholetým členem AMD. Jako 
předseda jsem ve funkci třetí volební období. Situace kolem nervosvalových 
onemocnění se v posledních letech poměrně dynamicky vyvíjí a v dohledu 
se objevují nové možnosti léčby i péče. Ve výboru AMD bych rád pokračoval 
v prosazování zájmů lidí s nervosvalovým onemocněním, protože právě 
zviditelňování této problematiky může hodně zkvalitnit i podstatně prodloužit 
život lidem s tímto postižením.

Mgr. Jandová Dona
Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy, je mi 60 let, jsem vdaná a mám dospělého 
syna. Dlouhá léta jsem se věnovala výuce  
anglického jazyka a překladatelství. Od roku 2003 
jsem převzala funkci hlavního redaktora časopisu 
AMD Zpravodaj a v roce 2011 se stala členkou 
výkonného výboru EAMDA (Evropská aliance  
pro svalovou dystrofii), kde v současnosti pracuji 
jako viceprezidentka. V rámci AMD mám na starost 
styk se zahraničím, účastním se mezinárodních 

konferencí a sleduji veškerý vývoj v oblasti výzkumu a života osob  
s nervosvalovým onemocněním ve světě. Ve volném čase ráda cestuji,  
čtu, navštěvuji kulturní akce a věnuji se rodině. Pokud budu zvolena  
do výkonného výboru AMD, chtěla bych se zaměřit hlavně na zlepšení  
kvality péče a života osob s nervosvalovým onemocněním.  
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Mgr. Kratinová Jitka
Jmenuji se Jitka Kratinová, je mi 55 let a bydlím 
v Praze, kde jsem se narodila. Do 19 let jsem žila 
v jižních Čechách, kde moji rodiče koupili dům 
se zahradou. Prožila jsem zde krásné idylické 
dětství s rodiči, bratrem a babičkou. Na toto 
období velmi ráda vzpomínám i přes to, že již  
od dětství jsem se potýkala se zdravotními 
problémy. Zde jsem také chodila do ZDŠ  
a gymnázia. Po maturitě jsem pokračovala  
na SEŠ v Karlových Varech na dvouleté  

nástavbě cestovního ruchu. Po ukončení studia jsem zakotvila v Praze 
a rok navštěvovala kurzy v jazykové škole. V té době jsem také začala 
se studiem italštiny na Institutu italské ambasády, kde jsem získala 
několikaměsíční stipendium v Itálii na univerzitě pro cizince v Sieně.  
Po této krásné zkušenosti jsem se italštině věnovala dále na Filozofické 
fakultě UK v oboru moderní filologie – italský a portugalský jazyk a literatura. 
Magisterské studium jsem dokončila v roce 1995. Rok poté se mně narodil 
syn Filip.  

Macháňová Hana
Jmenuji se Hana Macháňová a je mi 51 let. 
Svalová dystrofie (LGMD2I) se u mne začala 
projevovat ve 24 letech. Kratičké vzdálenosti 
bez překážek ještě zvládám, jinak čím dál častěji 
využívám elektrický invalidní vozík. S manželem  
a dvacetiletými dvojčaty bydlím v rodinném 
domě v Praze 8 - Starých Ďáblicích. Z domova 
pracuji jako manažerka deratizační firmy,  
pro naši městskou část jako kronikářka, správce 
obsahu webových stránek a editorka Ďáblického 
zpravodaje.
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Mikulenčák Jan
Je mi 45 let, jsem ženatý a bydlím v Hrabyni. Vyučil 
jsem se strojním mechanikem. Svalová dystrofie mi 
byla diagnostikována v deseti letech a v dospělosti 
byla upřesněna na konkrétní typ LGMD2A. Snažím 
se žít aktivně a jsem členem výboru AMD osm let, 
kde organizuji šachové turnaje. V současné době 
pracuji na PC jako grafik. Pohybuji se již převážně na 
elektrickém vozíku. Moje záliby jsou šachy a cestování 
především veřejnou dopravou, kde se snažím 
poukazovat na nedostatky a možnosti zlepšení.

Molitoris René
Je mi 55 let, jsem ženatý, bydlím v Praze  
v bezbariérovém domě v Petýrkově ulici. Jsem 
vyučen elektromechanikem, pracoval jsem  
v družstvu Mechanika Praha, ve firmě Elespo Praha, 
na pozici technika ve firmě ZM Hasoft a pro firmu 
Kerberus na PC, od roku 2007 nepracuji. Svalová 
dystrofie se u mě projevila v 6 letech, v současné 
době se pohybuji na elektrickém invalidním vozíku. 
Byl jsem členem Klubu zdravotně postižené mládeže 
Praha, členem Klubu vozíčkářů Petýrkova, členem 

Společnosti C-M-T. Jsem členem Pražské organizace vozíčkářů, členem AMD. 
V posledních čtyřech letech jsem členem výboru AMD.

Nerancolakis Nikos
Je mi 67 let a mám svalovou dystrofii. Jsem 
dlouhodobý aktivní člen a funkcionář AMD v ČR. 
Nyní pořádám rehabilitační kurz v Hodoníně  
u Kunštátu a jsem zástupce AMD v KR NRZP  
v Moravskoslezském kraji. Žiji v Ostravě a jsem 
ženatý. Těší mne, když mohu pomáhat druhým. 
Nyní ale více pomoci potřebuji od druhých, tak jsem 
limitován. Myslím, že netřeba víc psát, lidé mě znají, 
ať se jen překonají a jdou volit.    



Nesměráková Veronika
Pocházím z Prahy, je mi 38 let a moje diagnóza 
je spinální atrofie (typ III). V sedmi letech jsem 
přestala chodit, elektrický vozík používám  
od dvanácti let. Velmi mne baví různé výtvarné 
práce, proto jsem vystudovala počítačovou 
grafiku. Pro Asociaci muskulárních dystrofiků 
vytvářím propagační materiály, jsem zástupce 
šéfredaktora ve Zpravodaji, který zpracovávám 
i graficky, a také spravuji webové stránky. 
Ve volném čase moc ráda cestuji, chodím na 

koncerty, do divadla, do kina, čtu, setkávám se s přáteli a věnuji se 
zvířatům. Zajímám se o novinky z různých oblastí, nejvíce o cestování, 
a o kompenzační pomůcky. Věřím, že vše se dá nakonec zvládnout, 
jen k tomu máme složitější cestu. Ráda bych umožnila členům více 
cestovat, propagovala asociaci a vyhledávala a informovala o nových 
kompenzačních pomůckách a možnostech léčby. 

Procházka Petr
Jmenuji se Petr Procházka, v letošním roce jsem 
docílil 75 let věku. V roce 1962 jsem ukončil 
maturitou ekonomickou školu.  Od roku 1972 
jsem byl zaměstnán na tehdejším Svazu invalidů 
v Praze, kde jsem byl 17 let a postupně jsem se 
dostal do problematiky zdravotně postižených.  
V té době jsem se oženil a s mojí ženou, která má 
svalovou dystrofii, jsme se zapojili do organizace 
AMD. V současné době pracuji ve funkci účetního, 
organizačně se starám o rekondiční pobyty. Jsem 

členem výboru ve funkci místopředsedy a statutárního zástupce. Organizaci 
bych rád dál pomáhal při rozvoji její činnosti. Proto jsem se opět rozhodl 
kandidovat do výboru AMD.
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Landová Věra
Je mi 57 let a do AMD jsem vstoupila, když byla 
staršímu synovi ve třech letech diagnostikována 
DMD. V současné době jsem členem Revizní 
komise AMD. Mám vysokoškolské vzdělání  
a pracuji jako datový analytik. Ráda plavu, čtu 
a cvičím taiji.
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Kandidáti Revizní komise

PhDr. Valina Miroslav
Narodil jsem se 10. 2. 1963. Ve věku dvou let se 
u mě projevilo nervosvalové onemocnění – jedna  
z variant SMA. Jsem zcela upoután na invalidní 
vozík. Přesto jsem vystudoval gymnázium v Roudnici 
nad Labem a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze (titul PhDr. získal roku 1990).
Od roku 2005 žiju v Plzni. Překládám a píši beletrii. 
Napsal jsem např. sbírky povídek Nenalézači 
pokladů, Claim, Ukrutně blízká setkání, román 
Vlčí pouto a také cestovní průvodce Kudy 

kam a jak v Plzni o berlích a na vozíku a Kam bez bariér – Plzeňsko.  
Jsem spoluzakladatelem klubu KID (klub invalidních dobrodruhů) a od r. 2012 
předsedou Plzeňské krajské rady osob se zdravotním postižením.
V roce 2007 jsem se stal členem Asociace muskulárních dystrofiků v ČR  
a v uplynulých dvou volebních obdobích jsem byl zvolen do jejího  
republikového výboru. Spolupracuji s redakcí Zpravodaje AMD.



PaedDr. Molitorisová Jitka
Je mi 56 let, jsem vdaná, bydlím v Praze  
v bezbariérovém domě v Petýrkově ulici.  
Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika  
a Francouzský jazyk a literatura na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala  
jsem jako učitelka v ZŠ pro nedoslýchavé,  
v ZŠ při nemocnici Motol. Později jako obchodní 
referent prodejny Mandala. Od roku 1997 jsem 
v plném invalidním důchodu. Mám dědičnou 
neuropatii Charcot-Marie-Tooth (CMT). Jsem 

členkou Společnosti C-M-T, AMD. Pracovala jsem ve výboru Společnosti 
C-M-T a několik let v redakční radě časopisu Bulletin Společnosti C-M-T. 
V posledních čtyřech letech jsem členkou výboru AMD. Zajímám se 
o problematiku zdravotně postižených osob s nervosvalovým onemocněním.

Vojáčková Zuzana 
Je mi 60 let. Jsem vdaná. Bydlím na malé vesnici  
v okrese Plzeň sever, kde pracuji jako účetní. 
Myopatie se u mne projevila v 17 letech.  
V současné době chodím s holemi nebo se pohybuji 
na invalidním vozíku. Členkou AMD jsem od roku 
1993. Čtyři volební období jsem byla členkou výboru 
AMD v ČR. Podílím se na organizaci rekondičních 
pobytů a pravidelných každoročních setkáních  
v Třemošné u Plzně. V současné době také  
zastupuji AMD v ČR v NRZP Plzeňského kraje. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 
postoupilo při budování Jednotného 
informačního systému práce a sociálních 
věcí (JISPSV) o další významný krok. 
28. června spustí nový web – součást 
projektu Jednotného portálového řešení 
práce a sociálních věcí – a splní tak první 
ze čtyř klíčových milníků, ke kterým 
se zavázalo po nástupu ministryně 
Maláčové v souvislosti s dokončením 
přechodu na nové informační systémy. 
Ty slibují zejména snížení nákladů na 
realizaci hlavních agend a vyvázání 
resortu ze závislosti na dodavatelích 
informačních systémů, kterou resort 
zdědil po předchozích vedeních. 
Plnění zbylých tří klíčových milníků 
(spuštění ekonomického informačního 
systému Úřadu práce ČR – SEÚP, 
agendového systému pro oblast 
zaměstnanosti – IS ZAM, a agendového 
systému pro výplatu dávek – IS DAV) 
pokračuje dle harmonogramu.
Jednotné portálové řešení práce  
a sociálních věcí (JPŘ PSV) přináší 
postupné sjednocení platformy 
webových prezentací a rozhraní 
informačních systémů pro všechny 
resortní instituce. Při budování nové 
struktury webových stránek byl brán 
ohled zejména na potřeby koncového 
uživatele, tedy na klienty Ministerstva 
práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřadu 
práce ČR (ÚP).

Nové webové prostředí bude pro 
klienta místem, kde bez problémů  
a složitého vyhledávání najde rychle 
a jednoduše přesně to, co potřebuje  
k vyřešení aktuální životní situace (např. 
pomoc v případě ztráty zaměstnání, 
hmotné nouze, při vyřizování různých 
dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání 
bude pro uživatele stránek pohodlné  
a jednoduché nejen na počítači, ale 
také na tabletu nebo chytrém telefonu.
Další velkou výhodou nového portálu 
je možnost elektronického podání. 
Zůstává zachována možnost odesílat 
elektronické podání prostřednictvím 
datové schránky, navíc klient  
s elektronickým občanským průkazem 
nebo po jedné návštěvě pracoviště 
CzechPoint za účelem ztotožnění se 
základními registry, bude moci řešit 
svoji konkrétní životní událost přímo  
z domova bez nutnosti navštívit pobočku 
úřadu práce.
Samozřejmostí bude také pravidelné 
publikování aktuálních informací  
z oblasti sociální péče, sociální politiky 
a zaměstnanosti.
Projekt je plně harmonizován se 
strategickými projekty na úrovni 
centrálního eGovernmentu a navazuje 
zejména na projekty Portál občana  
a Portál veřejné správy.
Pozadu nezůstávají ani ostatní projekty 
v rámci Jednotného informačního 

Ministerstvo spouští nový web a umožní elektronické podání  
z domova s využitím elektronické občanky
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Proč byla jako symbol pečujících 
zvolena chrpa?

„Neformální péče se týká každého 
pátého z nás, přesto je práce pečujících 
brána jako samozřejmá, a tím pádem i 
neviditelná. Stejně tak bývají mnohdy 
přehlédnuty i volně rostoucí květy. 
Naopak ty v zahradách, o které lidi 
pečují, jsou silnější a kvetou déle. Chrpa 
zároveň v květomluvě znamená štěstí, 
které pečující nezištně věnují potřebným. 

A my jim jeho kousek chceme alespoň 
takto vrátit, a veřejně ocenit jejich práci 
a pomoc celé společnosti,“ komentuje 
akci Petra Adámková z organizace Alfa 
Human Service.
V průběhu tohoto týdne můžete natrefit 
na dobrovolníky, kteří budou v Praze 
a Brně rozdávat odznáčky s chrpou  
z dílny grafičky Anny Niklové. Odznáček 
můžete získat také na pobočkách 
vybraných organizací z platformy 
Podpora pečujících, a to v pražských 

Chrpy pro pečující

systému práce a sociálních věcí. Již 
na začátku roku 2019 představilo 
ministerstvo na jednání sněmovního 
Výboru pro sociální politiku integrační 
harmonogram, který zahrnuje všechny 
významné projekty změny informačních 
systémů a další podpůrné projekty.
Kromě transformace agendových  
a ekonomických systémů připravuje 
rezort systém pro elektronické sdílení 
informací mezi úřady v celé EU (projekt 
EESSI bude spuštěn 31. 7.), novou 
resortní spisovou službu (bude spuštěna 
1. 1. 2020 na MPSV a následně bude 
rozšiřována na ostatní organizace 
resortu), datové sklady pro rychlejší 
přístup ke statistikám (ke spuštění do 
června 2020) a další podpůrné aplikace. 

Celkem se jedná o více než desítku 
projektů, na kterých na MPSV pracuje 
několik dodavatelů a několik desítek 
projektových manažerů, analytiků  
a ICT architektů.
Na základě tohoto harmonogramu 
se ministerstvo zavázalo spustit tyto 
systémy do konce roku 2020. Cílem této 
transformace je vybudování moderního 
informačního zázemí resortu, zajištění 
úkolů v oblasti eGovernmentu 
nebo otevření resortních informací 
prostřednictvím otevřených dat  
a v neposlední řadě úspora finančních 
prostředků resortu na zajištění 
informačních systémů.

Neviditelné práci pečujících se v ČR věnuje více než 1,3 milionu lidí, a to bez nároku 
na finanční odměnu, ocenění okolí, osobní život nebo volný víkend či dovolenou. 
Často i při regulérním zaměstnání. Poděkovat jim nyní chce platforma Podpora 
pečujících v čele s organizací Alfa Human Service – v Praze a Brně odmění tento 
týden pečující osoby chrpou, a v rámci celé České republiky vyhlásila druhý říjnový 
den dnem pečujících.
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Dostupnost inovativní léčby v České republice

Seminář, který se konal 20. června 
2019 v rezidenci Velvyslanectví USA, 
řešil, zda připravovaná novela zákona  
o veřejném zdravotním pojištění 
skutečně urychlí přístup pacientů  
k inovativním lékům. A jakým způsobem 
nastavit, aby moderní léky byly dostupné 
pro větší počet pacientů s vážnými  
a vzácnými nemocemi.

Na semináři, který organizovala 
nezisková organizace Revenium, 
diskutovali náměstek generálního 
ředitele VZP David Šmehlík, 
předsedkyně České onkologické 
společnosti Jana Prausová, 
předsedkyně lékové komise Svazu 
zdravotních pojišťoven ČR Kateřina 
Podrazi lová,  farmakoekonom 

Alfa Human Service a Asociaci rodičů  
a přátel zdravotně postižených dětí  
v ČR nebo v brněnských organizacích 
Klára pomáhá a Unie pečujících.
Zapojit se do akce Chrpa pečujícím  
a podpořit je lze také prostřednictvím 
zveřejňování fotografií s chrpami  
na sociálních sítích s #chrpapecujicim.
 
Kdo jsou pečující?  

Téměř 20 % Čechů pomáhá svým 
rodinným příslušníkům a blízkým 
osobám, kteří z důvodu svého 
zdravotního nebo psychického stavu 
nejsou samostatní a soběstační. 
Nejčastěji se pečující starají o své 
nemohoucí rodiče, ale pomoc potřebují 
i děti a dospělí, kteří jsou chronicky 
nebo vážně nemocní.
Péči potřebují také hendikepovaní či 
blízcí se závažnějšími zdravotními 
nebo psychickými problémy. Pečující 
na rozdíl od profesionálních asistentů či 
zdravotníků svou práci dělají v domácím 
prostředí bez jakékoliv kompenzace 
a podpory, bez nároku na odměnu  
a mnohdy při práci, která je skutečně 
živí. 

O platformě Podpora pečujících 

Platforma Podpora pečujících složená  
z organizací, které pomáhají dlouhodobě 
pečujícím, byla založena v roce 2018.
A l f a  H u m a n  S e r v i c e  s p o l u  
s organizacemi Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí ČR, Klára 
pomáhá, Onko Unie a Unie pečujících 
usilují o legislativní změny, které 
podpoří jejich práci a navrátí neformálně 
pečujícím osobám důstojnost.
Prvním krokem k legislativním 
změnám, které platforma považuje 
za důležité, je především ukotvení 
pečujících a neformální péče v českém 
zákonodárství. Toto například umožní 
pečujícím čerpat příspěvky na péči 
přímo, nejen zprostředkovaně přes 
osobu, o kterou pečují.
Tyto změny jsou klíčové i z důvodu 
stárnoucí populace, což bude počet 
pečujících nadále zvyšovat. Zároveň 
se ale platforma snaží nacházet cesty, 
jak pečujícím pomoci tady a teď, tedy 
za současných podmínek. Kampaň 
podpořil Nadační fond Avast.
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Jindřich Kotrba a Ivana Plechatá 
z Průvodce pacienta. Pozdravit 
účastníky semináře přišel velvyslanec 
USA Stephen B. King.
Hlavní okruhy diskuze byly jasně dané. 
Zda se mění k lepšímu dostupnost 
moderní léčby pro české pacienty a zda 
se zrychluje systém cen a úhrad léků.
Na úvod předsedkyně neziskové 
o rgan izace  Reven ium Hana 
Potměšilová uvedla, že každého z nás 
zajímá, zda se v přístupu k moderní 
léčbě posuneme dopředu, nebo 
zamrzneme v čase. A upozornila, že na 
seminář si bohužel neudělal čas nikdo 
z ministerstva zdravotnictví. “O čem to 
vypovídá?” ptala se.
Už téměř rok připravuje ministerstvo 
zd ravo tn i c t v í  nove lu  zákona  
o  veřejném zdravotním pojištění, která 
by měla vyřešit problém s paragrafem  
16 a urychlit přístup pacientů  
k inovativním lékům.
Podle farmakoekonoma Jindřicha 
Kotrby je ale situace dnes spíše 
horší, než byla v roce 2017. Zpoždění 
dostupnosti od registrace EMA narostlo 
z 356 dní na 618.
“A zpoždění na vstupu do systému 
úhrad je v průměru 491 dní, přičemž od 
roku 2012 do prvního kvartálu letošního 
roku vstoupilo do systému úhrad 113 
inovativních léků,” uvedl Kotrba. Podle 
statistických dat navíc podíl celkových 
výdajů na zdravotní péči k HDP od roku 
2010 klesá.
Náměstek VZP David Švehlík uvedl, že 
výrazně více pacientů získává centrové 
léky, ale dvojciferný růst výdajů na 
moderní léčiva také svědčí o tom, že 
je třeba nastavit realistická řešení - aby 
profit pacienta byl vyvážen rozumnou 

úhradovou strategií. Podotkl však, že na 
prvním místě musí být vždy samozřejmě 
pacient.
Podle Ivany Plechaté z organizace 
Průvodce pacienta je role pacientů 
dnes jiná, než byla ještě před několika 
lety, mění se také role pacientských 
organizací. “Téma inovativní léčby je 
pro pacienty velmi náročné. Přitom 
nejdůležitější pro úspěšnou léčbu 
je právě informovaný pacient, který 
se může spolehnout na otevřenou  
a pravdivou komunikaci s lékařem.”
Pacientské organizace proto chtějí 
mít aktuální informace, chtějí vést 
dialog a ještě intenzivněji jednat jak  
s odbornými lékařskými společnostmi, 
tak s pojišťovnami.
Plechatá je přesvědčena, že by bylo 
vhodné, aby se pacientské organizace 
mohly částečně spolehnout na finanční 
podporu státu a aby získaly status 
v zákoně. Pak by mohly hájit zájmy 
pacientů ještě účinněji.
Kateřina Podrazilová ze Svazu 
zdravotních pojišťoven ČR uvedla, 
že u moderních léků na takzvaná 
vzácná onemocnění budou účastníky 
řízení kromě držitele, plátce a odborné 
společnosti také pacientské organizace. 
Popsala, jak by měl fungovat systém 
schvalování inovativních léků pro 
pacienty s vážnými a vzácnými 
nemocemi. Někteří účastníci semináře 
včetně předsedkyně České onkologické 
společnosti Jany Prausové však měli 
pocit, že byrokratických nařízení  
a administrativní zátěže spíše přibývá 
(institut VILP).
Docentka Prausová upozornila, 
že je nezbytně nutné urychlení  
a efektivnost procesu schvalování 
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Internetový supermarket Rohlik.cz 
vychází spolu se specialisty z Master 
Internet vstříc zákazníkům, na které 
řada e-shopů zapomíná. Nevidomým, 

handicapovaným, seniorům a dalším 
znevýhodněným uživatelům tak výrazně 
usnadňuje nákup potravin.

Rohlík.cz usnadňuje nákupy handicapovaným: První e-shop  
pod záštitou Světlušky

úhrady inovativních léků, a návrat 
k původnímu smyslu paragrafu  
16. Zároveň si však zachovala 
optimismus. Podle ní se v posledním 
období mnohé také podařilo, ať už 
ve spolupráci s plátci, ministerstvem, 
SÚKLem i pacientskými organizacemi.
V roce 2017 přišlo Všeobecné zdravotní 
pojišťovně téměř 14 tisíc žádostí  

o výjimku podle paragrafu 16. Z nich 
schválila pojišťovna 85 procent. Od 
roku 2013 se počet žádostí téměř 
zdvojnásobil a náklady na léky 
proplacené přes paragraf 16 se od roku 
2013 více než ztrojnásobily.

Hana Potměšilová

Mezi obyvateli Česka je zhruba 13 % 
osob se zdravotním postižením. Jde  
o 1 mil. 152 tis. lidí, kteří jsou kvůli svým 
zdravotním problémům dlouhodobě 
omezeni v běžných činnostech, nebo 
jejich zdravotní stav jako dlouhodobě 
nepříznivý posoudil lékař. Většině  
z nich činí potíže obyčejné každodenní 
aktivity, jako je dopravit se, kam 
potřebují, nakupovat nebo vykonávat 
běžné domácí práce.
Bez pomoci jiné osoby není 9 % z nich 
schopno připravit si jídlo nebo se dostat 
ven z domu a pohybovat se samostatně 
po okolí.

„Pomoc druhé osoby chybí desetině 
lidí se zdravotním postižením, tedy  
117 tisícům osobám. Přestože více než 
polovina osob se zdravotním postižením 
má někoho, kdo jim pomáhá, ne vždy 
je tato pomoc dostatečná,“ uvádí 
Marek Rojíček, předseda Českého 
statistického úřadu.
Pomáhající osoby jsou z drtivé většiny 
příbuzní, ať už bydlí s člověkem se 
zdravotním postižením ve stejné 
domácnosti nebo za ním dochází. 
Poměrně často se v pomoci svému 
příbuznému se zdravotním postižením 
střídá více členů rodiny nebo pomoc 

Lidem se zdravotním postižením nejvíc chybí peníze a dostupná 
zdravotní péče
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zajišťuje zároveň i pečovatelská služba, 
sestra domácí péče apod.
„Zdravotní postižení většinu osob 
omezuje v možnostech vykonávat své 
záliby a volnočasové aktivity a 30 % 
z nich také v navazování a udržování 
vztahů s druhými lidmi, blízkými  
a rodinou. Téměř stejně, 27 % osob, 
pociťuje také omezení v zapojení 
se do společenských, kulturních či 
náboženských aktivit,“ upozorňuje 
Helena Chodounská, vedoucí oddělení 
statistiky vzdělávání, zdravotnictví, 
kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.
Lidé se zdravotním postižením 
poměrně často (z 39 %) udávají, že jim 
nic výrazně nechybí, ať je to již dáno 
relativně méně závažným  postižením 
nebo díky pozitivnímu životnímu postoji.
Nicméně 31 % z nich uvedlo, že jim 
vzhledem ke zdravotním potížím chybí 
finance a 23 % chybí dostupná zdravotní 
péče či vhodná léčba. Každý osmý  
(12,5 %) také uvedl nedostatečnou 
podporu ze strany státu a veřejných 
institucí.

„Potřeby osob se zdravotním 
postižením se v různých věkových 
skupinách liší, a tak zatímco mladší 
pociťují palčivěji nedostatek peněz  
a pracovního uplatnění, starším více 
chybí bezbariérovost v domácím 
prostředí i ve veřejném prostoru. 
Dostupná zdravotní péče chybí oběma 
těmto skupinám stejnou měrou,“ 
doplňuje Markéta Pištorová z odboru 
statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Skupina osob se zdravotním postižením 
je velmi různorodá jak s ohledem na 
věk, rodinný stav, vzdělání, příčinu 
zdravotního postižení, tak i jeho druh.
Více než v celkové populaci jsou zde 
zastoupeni lidé svobodní, a častěji se 
jedná o osoby s nižším vzděláním. Tři 
čtvrtiny představují lidé starší 55 let  
a osoby nad 75 let tvoří 30 %, přičemž 
v tomto věku má nějaké zdravotní 
postižení už 45 % lidí.

Zdroj: Český statistický úřad
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Setkání členů AMD bylo úspěšné

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
květnového Setkání členů AMD, které 
se konalo v pátek 31. 5. v hotelu Clarion 
v Praze. Ranní sluníčko, které nám 
svítilo na cestu do hotelu, předpovědělo, 
že se akce podaří tak, jak jsme si všichni 
přáli. Sešli jsme se v hojném počtu  
u prvního coffee breaku a srdečně se 
přivítali. První na řadě byla prezentace 
o organizaci AMD, kterou přednesl 
náš předseda Zdeněk Janda. Zavedl 
nás do historie AMD, představil 
rekondiční pobyty i cíle organizace. 
Po prezentaci následoval oběd a po 
něm byla připravena série přednášek.  
Doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D nás 
uvedl do problematiky dýchání u lidí se 
svalovou dystrofií. O tom, jak může získat 
Spinrazu i dospělý člověk a jaké má 
účinky popovídala Eva Blažková. Velmi 

nás zaujala i přednáška mentálního 
kouče PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D. Při 
druhém coffee breaku se většina z nás 
šla podívat na skvělý karavan Charley 
Tramp, jenž je celý přizpůsobený pro 
vozíčkáře. Nechybí plošina, zvedáky, 
otočné sedačky apod. Poté nás čekala 
ještě přednáška MUDr. Lívie Mensové 
o klinických studiích a možnostech 
léčby. Celé odpoledne bylo zakončeno 
velmi poutavou přednáškou našeho 
Kádi o cestě po Africe a pozváním na 
11. ročník MDA RIDE. Rozloučili jsme 
se při vynikající gala večeři zpříjemněné 
kytarovým doprovodem. Už teď se 
těšíme na příště!

Veronika Nesměráková
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11. MDA Ride

Letošní MDA RIDE měla ve znaku dvě 
jedničky. Krásné číslo,  vždyť už je to 
jedenáctý ročník akce, která pomáhá 
lidem se svalovým onemocněním  
a organizacím zabývajícím se touto 
problematikou. Na druhou stranu je 
to málo jedniček pro ty, kteří tuto akci 
organizují, věnují se jí během celého 
roku, a po skončení aktuálního ročníku 
již začínají připravovat další. A to bez 

nároku na nějakou odměnu, ve svém 
volném čase, jen proto, že chtějí 
pomáhat ostatním. Píšeme všem velké 
jedničky a připojujeme hvězdičky za 
jejich obětavost, vytrvalost, lidskost 
a snahu pomoci. Děkujeme Káďovi, 
Hance, Láďovi, Tomášovi, Milanovi, 
Silvii a mnoha dalším organizátorům 
a dobrovolníkům. Letošní výtěžek je 
krásných 1 628 000 Kč! Moc děkujeme!
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Putování po plzeňském kraji 2019

rekondiční poByty

Rekondiční pobyt s názvem „Putování 
po Plzeňském kraji“ v Třemošné  
a Dolanech u Plzně je již stálou 
květnovou nabídkou našim členům. 
Bohužel zájem členů AMD v ČR je 
stále menší. Na této akci je možno se 
setkat s členy jiných organizací, kteří to 
do Třemošné nemají daleko, a tak se 
hlavně první den na tábořišti v Dolanech 
setkáváme i s nimi.

Sobota začíná ubytováním v bezbariérovém 
domě Exodus v Třemošné a přesunem 
na tábořiště v Dolanech. Zde jsou již 
připraveny stany, zapůjčené cestovním 
klubem KID a skautským oddílem 

Šíp z Doubravky. Ty slouží nejen jako 
přístřešek v případě rozmarů počasí, 
ale především pro přenocování našich 
doprovodů. Tentokrát nás po příjezdu 
čekalo překvapení v podobě velkého 
množství labutí, od těch nejmenších, až 
po labuť obřích rozměrů. Poskládali je  
z papíru naši přátelé z C.K. KID. 
Přítomen byl i zástupce agentury 
„Dobrý den“ z Pelhřimova. Ten také 
oficiálně zapsal rekord v počtu takto 
složených labutí do české knihy rekordů.  
Po obědě a přípravě raftů jsme se  
vydali k řece. Ne všichni si troufli  
na sjezd řeky od dolanského mostu do 
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Nadryb. Ale ti odvážní byli odměněni 
krásami okolní přírody, a tentokrát  
i příjemným, už letním počasím. Ty, 
kteří se vrátili na tábořiště, zase čekala 
zábava v podobě koncertu. Po návratu 
jsme večeřeli za poslechu rockové 
hudby. 

Neděle je dnem výletním. Vyrazili jsme 
s malým zpožděním, ale v dobré náladě 
jsme ještě dopoledne dojeli na zříceninu 
hradu Švamberk u Konstantinových 
Lázní. Poté jsme navštívili statek  
v Krasíkově s mini ZOO a bistrem. Po 
prohlídce statku jsme pokračovali na 
oběd do nedalekých Dolních Polžic. 
Příjemně unaveni jsme večer ulehli 
s představou poměrně klidného 
následujícího dne. V pondělí většina 

z nás zůstala v Třemošné. Odpočívali 
jsme. Odpoledne jsme prošli přilehlý 
park, poslechli si zkoušku místního 
souboru ZUŠ Tremolo a večer si zahráli 
společenské hry. 

V úterý jsme měli naplánovanou cestu 
do ZOO Plzeň. Do této ZOO jsme 
během našich putování jeli již po třetí. 
Vzhledem k počasí, které tentokrát 
vládlo, však na letošní prohlídku myslím 
nezapomene nikdo. Již při vystupování 
z autobusu jsme promokli. Když jsme se 
všichni oblékli do pláštěnek, pokračovali 
jsme do ZOO v doprovodu mluvčího 
pana Vobruby. Ten dělal, co mohl, aby 
nám naši návštěvu nějak zpříjemnil. 
Navštívili jsme tři pavilony a v teple  
a suchu těchto stísněných prostor nám 
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pan Vobruba řekl mnoho zajímavého. 
Protože déšť neustával a prohlídka celé 
ZOO nepřipadala v úvahu, jsme jeli 
po obědě nazpět do Třemošné. Zbylý 
čas až do večerní zábavy jsme využili 
sušením svých věcí a odpočinkem. 

Středa již bývá dnem odjezdu. 
Rozloučili jsme se a popřáli si šťastnou 
cestu. Většina z nás se těší na další 
již 17. ročník našeho putování po 
Plzeňském kraji. Bude se konat opět 
v květnu příštího roku. Ty, kdož stále 
váhají s účastí na této naší akci, chci 
ubezpečit, že ji zvládne každý. Zatím 

každý účastník odjížděl spokojený  
a nemyslím, že by později litoval.

Na závěr patří poděkování všem 
pomocníkům a dobrým duším, hlavně 
široké rodině Oldy Netrvala. Velký dík 
všem sponzorům, věřím, že nám budou 
i v příštím roce nakloněni. Děkuji i všem 
zúčastněným členům AMD v ČR. Byla 
s vámi legrace. Bylo to pro mne hezky 
prožitých pět dnů. Doufám, že příští rok 
vás bude víc. 

Zuzana Vojáčková 
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Velké Losiny 2019

Vrátili jsme se z rekondičního pobytu ve 
Velkých Losinách, kde jsme se věnovali 
turistice, navštívili jsme Termály Losiny, 

místní retro kino a užili si skvělé masáže 
od Jany Pláškové. Těšíme se zase  
za rok! 
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Kurz pořádala AMD Praha, 
Petýrkova 1953

Účastníci kurzu se sjížděli do Zámečku 
během sobotního dopoledne.
Při společném obědě nás vedoucí 
kurzu paní Pavlína Ríglová seznámila  
s programem pobytu.

První večer byl seznamovací, pravidelní 
účastníci kurzu si mohli sdělit novinky 
od posledního loňského setkání a rádi 
jsme přivítali kamarády a kamarádky ze 
Slovenska.
Pro příjemnou náladu hráli a zpívali tento 
i všechny další večery pan František 
Zlínský a paní Růžena Žalkovská.
Cvičení pro vozíčkáře i chodící 
účastníky probíhalo třikrát denně během 

celého týdne pod vedením PhDr. Jitky 
Vařekové.

V neděli dopoledne probíhal tradiční 
turnaj v kuželkách, který obětavě 
organizoval pan Stanislav Caha.
V kategorii vozíčkářů zvítězila paní 
Eva Kornerová před Věrou Furišovou  
a Petrem Máčelem. Cenu útěchy získala 
Mária Tančarová.
V kategorii chodících zvítězila paní 
Lída Zelinková před MUDr. Tomášem 
Vařekou a Stanislavem Cahou. Cena 
útěchy připadla Kristýně Tančarové.
Nedělní odpoledne nám hrou i zpěvem 
zpříjemnila cimbálová kapela z Líšně, 
s kterou si rádi zazpívali i všichni 
posluchači.

Hodnocení psychorehabilitačního kurzu – Hodonín u Kunštátu, 
konaného ve dnech 18. 5. 2019 - 25. 5. 2019



29

rekondiČní PoByty

V pondělí dopoledne se konala 
zdravotní přednáška MUDr. Tomáše 
Vařeky o vlivu hypertense na naše 
zdraví. Odpoledne pan Choura opět 
připravil zajímavé cvičení paměti. Večer 
proběhla velice úspěšná společná 
zábava ve stylu country, zakončená 
bohatou tombolou.

V úterý dopoledne se konala výroční 
členská schůze naší organizace STP 
pro mimobrněnské členy. Odpoledne 
nám přijel zazpívat oblíbený pěvecký 
soubor Stará Líšeň. Večer se konal 
soutěžní kvíz na téma starých řeckých 
bájí a pověstí, který pro nás připravili 
manželé Vařekovi.

Ve středu dopoledne proběhla výstava 
invalidních vozíků pražské firmy DMA. 
Po obědě byla malá výstavka ručně 
vyráběné bižutérie paní Jaroslavy 
Michálíkové. Odpoledne pro nepřízeň 
počasí manželé Vařekovi zorganizovali 
jízdy zručnosti na invalidních vozících 
v bludišti, a to na pokyny svých 
navigátorů. Následně došlo k vystřídání 
jezdců na vozících se svými navigátory, 
a to k všeobecnému veselí. V kategorii 
vozíčkářů na elektrických vozících 
zvítězili Věra a Pepa Osmančíkovi 
před Leou a Kájou a třetími Janou 
Podhradskou a Leou. V kategorii 
mechanických vozíků zvítězili Jana 
a Eliška před Dádou a Sylvií a třetími 
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Simonkou s Milanem. V jízdách 
navigátorů zvítězili Pepa s Věrkou před 
Eliškou s Kristýnkou a třetími Liduškou 
a Evou.

Ve čtvrtek dopoledne nám manželé 
Vařekovi s Eliškou připravili historickou 
přednášku. Úvod byl věnován dvěma 
letošním výročím, které jsou významné 
pro nás tělesně postižené. 25 let od 
založení centra Paraple a 150. výročí 
narození Dr. Jedličky, zakladatele 
pražského Jedličkova ústavu pro 
postižené děti. Následující čas byl 
věnován postavám řeckých bohů a jejich 
propleteným vztahům. Do přednášky 
autoři vtipně zapojili i účastníky kurzu. 
Odpoledne se nám vyčasilo, a tak byl 
uspořádán orientační závod v okolí 
Zámečku. V závodě zvítězila dvojice 

Jana s Eliškou před Osmančíkovými  
a třetí Leou.

V pátek dopoledne se konala přednáška 
na sociální téma, kterou přednesl  
Mgr. Tomáš Karnet a Mgr. Zapletalová. 
Pobyt jsme zakončili hudebním večerem  
s tombolou, kde byly předány ceny  
a diplomy všem soutěžícím.

V sobotu ráno bylo po snídani 
přečteno a schváleno hodnocení 
psychorehabilitačního kurzu.Poděkování 
patří kuchařkám a personálu Zámečku 
Hodonín, všem, kteří se podíleli na 
programu a organizaci kurzu a spolu  
s námi utvářeli příjemnou atmosféru po 
celý pobyt. Největší dík patří vedoucí 
kurzu paní Pavlíně Ríglové, která pro nás 
pobyty v Hodoníně obětavě připravuje. 



31

soCiÁlní ProBlematika

SociÁlní proBlematika

Seznam zdravotnických prostředků

Na začátku dubna tohoto roku probíhala 
intenzivní jednání na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR, a to v souvislosti 
s novelou zákona č. 48/1997 Sb.,  
o veřejném zdravotním pojištění. Tato 
novela je spojena s tím, že každý rok 
se budou doplňovat zdravotnické 
prostředky na seznam hrazených či 
částečně hrazených pomůcek. 

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo 
zvláštní pracovní komisi pro kategorizaci 
zdravotnických prostředků, jejímiž členy 
jsou i některé pacientské organizace, 
včetně NRZP ČR. Tato komise 
shromažďuje podněty na doplnění 
seznamu zdravotnických prostředků, 
které by měly být hrazeny buď úplně, 
nebo částečně z veřejného zdravotního 
pojištění. 

Změna úhrady zdravotnických 
prostředků se uskuteční až od  
1. 12. 2019. Bohužel se tato změna týká  
i pomůcek, které spadají do tzv. bílého 
programu, což jsou např. sprchové 
vozíky, sprchová křesla, sprchové 
sedačky do vany, sprchová křesla pevná 
pojízdná, klozetová křesla pojízdná 
pevná a další. Tyto pomůcky již nejsou 
od 1. 8. 2019 hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění, protože podle 
VZP nejsou zdravotnickými prostředky.

NRZP ČR i některé další pacientské 
organizace však nadále usilují o to, 
aby byly tyto pomůcky opět zařazeny 
do seznamu zdravotnických prostředků 
hrazených nebo částečně hrazených  
z veřejného zdravotního pojištění. 

Prodlužování průkazů ZTP a ZTP/P

Dále pak na základě Vašich zkušeností 
s prodlužováním platností průkazů 
ZTP a ZTP/P NRZP ČR připravila 
pozměňovací návrh k zákonu  
č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby 
se zdravotním postižením. NRZP ČR 
navrhuje, aby v případech, kdy je 
zdravotní posudek trvale platný a končí 
pouze administrativní platnost průkazů 
ZTP nebo ZTP/P, Úřad práce ČR byl 
povinen v termínu ukončení platnosti 

průkazu vydat nový. V případech, 
kdy s administrativním ukončením 
platnosti průkazu OZP končí i platnost 
zdravotního posouzení, navrhuje, aby 
úřad práce po dobu správního řízení 
vydal potvrzení o platnosti dosavadního 
průkazu OZP. Zamezilo by se tak 
případům, kdy některé osoby o průkaz 
ZTP přijdou kvůli průtahům na Úřadu 
práce ČR úplně.
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Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení

NRZP ČR již dlouho usiluje o to, aby 
v lůžkových zdravotnických zařízeních 
mohli osobám, které jsou příjemci 
příspěvku na péči ve II. – IV. stupni, 
pomáhat při některých úkonech 
jejich pečující osoby. Důvodem je 
pozastavení výplaty příspěvku na péči 
při hospitalizaci delší než dva měsíce, 
ale především také skutečnost, že 
osoby s těžkým postižením potřebují 
poměrně intenzivní a častou pomoc při 
jídle, polohování, hygieně a podobně. 

Jsme přesvědčeni o tom, že pomoc 
pečujících osob svým blízkým i v době 

hospitalizace je nezbytná. Je pouze 
zapotřebí, aby jednotlivá zdravotnická 
zařízení měla ve svých organizačních 
řádech ukotvenou možnost výpomoci 
pečujícími osobami. 

NRZP ČR byla požádána MZ ČR, aby 
připravila metodický pokyn, který by 
byl závazný pro zdravotnická zařízení 
a určoval by základní mantinely pobytu 
pečujících osob ve zdravotnických 
zařízeních při pomoci svým blízkým.  
O tomto metodickém pokynu bude 
NRZP ČR nadále jednat.

Dálniční známky

Jak jistě víte, od 1. 1. 2021 vejde  
v platnost nový systém elektronické 
platby dálničních poplatků, který byl 
však změnou ministra dopravy upraven. 
Nebude sice používána dálniční 
známka, ale Ministerstvo dopravy ČR 
opouští původně dojednaný systém 
nahlášení vozidel, která budou vyjmuta 
z platby dálničních poplatků. Vozidla 
držitelů průkazů ZTP a ZTP/P nebo 
nezaopatřeného dítěte léčeného pro 
onemocnění zhoubným nádorem či 
hemoblastózou již nebudou evidována. 

Na držitele průkazu ZTP a ZTP/P se 
samozřejmě nadále bude vztahovat 
osvobození od dálničních poplatků, ale 
elektronický systém všechna vozidla 
nebude evidovat. 

Pokud tedy bude systém funkční, budou 
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
pravidelně dostávat pokuty. Budou 
muset jezdit na úřad a dokazovat, 
že mají oprávnění dálnici bezplatně 
používat. 
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Rozšíření spektra diagnóz

Jedná se především o tato těžká 
zdravotní postižení interní povahy: 
ischemická choroba dolních končetin, 
chronická žilní nedostatečnost, 
lymfedém dolních končetin ve stupni 
III., nezhojený defekt jedné nebo 
obou dolních končetin, Charcotova 
neuropatická osteooarthropatie jedné 
nebo obou končetin s nestabilitou 
nebo funkční deformitou nohy, srdeční 
selhání u čekatelů na transplantaci 
srdce, implantace dlouhodobých podpor 
oběhu, srdeční selhání s klidovými 
formami dušnosti a další srdeční 
selhání ve funkční třídě NYHA III., těžká 
vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační 
nedostatečnosti s oxygenoterapií  
a těžká vleklá plicní nemoc vedoucí  
k respirační nedostatečnosti, pro kterou 
je poskytována domácí neinvazivní 
ventilační podpora. Dále se rozšiřuje 
okruh osob s nárokem na přiznání 
příspěvku na kompenzační pomůcku 
o anatomickou ztrátu horních končetin 
na úrovni obou zápěstí a výše nebo 

vrozené či získané vady obou horních 
končetin s úplnou ztrátou základní 
funkce obou rukou.

Novela zákona dále zvyšuje příjem 
osoby a příjem osob s ní společně 
posuzovaných při žádostech o příspěvek 
na nákup motorového vozidla. Nová 
úprava stanoví, že „(5) Výše příspěvku 
na zvláštní pomůcku poskytovaného na 
pořízení motorového vozidla činí:

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby 
a příjem osob s ní společně 
p o s u z o v a n ý c h  n i ž š í  n e b o 
roven šestnáctinásobku částky 
ž ivotního minima jednot l ivce 
nebo životního minima společně 
posuzovaných osob podle zákona  
o  ž i v o t n í m  a  e x i s t e n č n í m 
minimu nebo je-li tento příspěvek  
poskytován nezletilé osobě,

Ve středu 14. 8. 2019 schválil Senát novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novely připravila NRZP ČR. 
Novela zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, 
které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich 
mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně 
se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním 
či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění  
v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých 
případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu.
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b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby  
a příjem osob s ní společně 
p o s u z o v a n ý c h  v y š š í  n e ž 
šestnáctinásobek částky životního 
minima uvedeného v písmenu 
a),  avšak nižší  nebo roven 
sedmnáctinásobku této částky,

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby  
a příjem osob s ní společně 
p o s u z o v a n ý c h  v y š š í  n e ž 
sedmnáctinásobek částky životního 
minima uvedeného v písmenu 
a), avšak nižší nebo roven 
osmnáctinásobku této částky,

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby  
a příjem osob s ní společně 
p o s u z o v a n ý c h  v y š š í  n e ž 
osmnáctinásobek částky životního 
minima uvedeného v písmenu 
a), avšak nižší nebo roven 
devatenáctinásobku této částky,

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby  
a příjem osob s ní společně 
p o s u z o v a n ý c h  v y š š í  n e ž 
d e v a t e n á c t i n á s o b e k  č á s t k y 
životního minima uvedeného  
v písmenu a), avšak nižší nebo  
roven dvacetinásobku této částky,

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby 
a příjem osob s ní společně 
p o s u z o v a n ý c h  v y š š í  n e ž 
dvacetinásobek částky životního 
minima uvedeného v písmenu a).“

Zákon nyní půjde k podpisu panu 
prezidentovi. Jeho účinnost by 
pravděpodobně byla od 1. 1. 2020.
Další navrhované změny jsou 
následující:

• Sociální služby budou poskytovány 
i pro pečující osoby s přiznaným 
příspěvkem na péči ve II. až  
IV. stupni.

• Nově vznikne tzv. sociální služba 
„sociální hospic“, jako sociální část 
hospice.

• Vznikne nová pobytová služba,  
a to sloučením současného domova 
pro seniory, domova se zvláštním 
režimem a domova pro osoby se 
zdravotním postižením do nové 
služby domov sociální péče.

• Rozšíří se tlumočnické služby pro 
sluchově postižené a hluchoslepé 
osoby.

• Rozšíří se možnosti poskytovat 
přístřešek nebo oblečení či jiné 
potřeby pro lidi na ulici.

• - Oblast genderově podmíněného 
násilí se podřadí do odborného 
sociálního poradenství, do 
azylových domů bude nově 
možné přijímat i osoby, které mají 
předepsaný klid na lůžku, a dále 
osoby, které se aktuálně doléčují  
z drogové nebo alkoholové 
závislosti, rozšiřují se činnosti rané 
péče, terénní programy.
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Sociální šetření v rámci členské základny

Vážení členové,

V únoru a březnu letošního roku jsme prováděli sociálních šetření naší členské 
základny. Naše sociální pracovnice paní Iveta Jelínková a Nikola Štefanová se vás 
dotazovaly na problémy, které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu vašeho života.
Nešlo o to získávat informace z vašeho soukromí, ale tento malý průzkum jsme 
prováděli z důvodu, abychom měli nějaké podklady pro jednání s odpovědnými 
institucemi a mohli jim argumentovat konkrétními problémy, s kterými se běžně 
potýkáme. Zdůrazňujeme, že veškerá data byla zaznamenávána anonymně  
a nebyla přiřazována k žádným konkrétním jménům. Chtěli jsme zjistit, co je největší 
zátěží pro lidi se svalovou dystrofií v každodenním životě. 
V současné době máme 308 členů, ne všem jsme se mohli dovolat, protože změnili 
svá telefonní čísla nebo kontakty a nová nám neposkytli, ty jsme posléze obeslali 
písemně. Díky tomu jsme také aktualizovali naši databázi. Celkem jsme získali 
odpovědi od 106 členů. I to je dostatečný vzorek z oslovených, abychom si mohli 
udělat představu o tom, jaká je situace v sociální oblasti našich členů. 
Abyste se také mohli seznámit s výsledky našeho šetření, uvádíme je  
na následujících stránkách.

Red.

ZASTOuPENí ČLENů V JEDNOTLIVýCH KRAJíCH

Nejvíce členů AMD bylo z Prahy – 29 %, poté ze Středočeského a Jihomoravského 
kraje – 13 %, následoval kraj Královehradecký – 11 % a Plzeňský – 9,5 %,  
poté ostatní kraje s podílem menším než 5 %.



ByDLENí

64 % členů bydlí ve vlastním 
bytě nebo rodinném domě.  
36 % členů bydlí v bytě se 
zvláštním určením, v bytě 
bezbariérovém přiděleném 
městem nebo v penzionu.

POužíVáNí ORTOPEDICKýCH POMůCEK

63 % členů používá elektrický 
vozík, 31 % členů vozík 
mechanický. Někteří z nich 
používají současně oba vozíky. 
6 % vozík nepoužívá, nebo 
používá jinou pomůcku.

SEBEOBSLuHA

51 % členů je částečně 
s o b ě s t a č n ý c h ,  3 7  % 
nesoběstačných a  12  % 
soběstačných.
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Bc. Nikola Štefanová a Mgr. Iveta Jelínková

VyužITí POMOCI

68 % členů využívá pouze pomoc rodiny, přátel nebo známých, 32 % využívá  
i pomoc jinou, placenou – sociálních služeb, charity apod.

PříSPěVEK NA PéČI

8 % členů nepobírá příspěvek na péči, 84 % příspěvek na péči pobírá a s jeho 
vyřizováním nemělo žádné problémy, 8 % členů příspěvek na péči má a mělo 
problémy s jeho vyřizováním – přiznání až na odvolání, dlouhá doba vyřizování, 
nepřiznání vyššího stupně nebo nepřiznání. Nejvíce problémů bylo hlášeno v Praze, 
poté v Pardubickém kraji, v kraji Středočeském a Olomouckém.

NEJVíCE VyužíVANé SLužBy

Praha, Královehradecký k., Jihomoravský k., Moravskoslezský k.,  
Pardubický k., Středočeský k., Plzeňský k. – nejvíce využívané asistenční  
služby, pečovatelské služby a charita, klienti jsou se službami spíše spokojeni. 
Chybí jim nejčastěji domácí rehabilitace a u zmíněných služeb větší časové  
a personální pokrytí.

64 % členů nevyužívá žádných placených sociálních služeb. Jako důvod nejčastěji 
uvádí – nevěří službě, služba nemá dostatečnou personální kapacitu (zaměstnanci 
se často mění, je nutné jim opakovaně vysvětlovat situaci, zaučovat je) a hlavně 
služby nejsou poskytovány ve večerních a nočních časech a ani o víkendech. 
Služby neposkytují zvedání. Nespokojenost s pečovateli, zkrátka to nefungovalo.

Služeb nevyužívají klienti nejvíce v Praze, následuje Středočeský kraj, 
Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Královohradecký a Olomoucký kraj.  
V ostatních krajích je situace prakticky stejná, avšak v menším počtu než v krajích 
výše uvedených. Lze to však odůvodnit i tím, že v ostatních krajích máme méně 
členů.
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Rozhovor s Mgr. Jitkou Kratinovou

roZHoVor

Kdy se u tebe projevilo Tvé 
onemocnění?

Od narození jsem byla méně pohyblivé 
dítě, častěji jsem padala, ale nebylo to až 
tak výrazné. Ve dvou letech jsem vážně 
onemocněla, prodělala zánět srdečního 
svalu, půl roku jsem ležela v nemocnici 
v Praze. Byla jsem pod dohledem 
lékařů, tudíž sledována i na neurologii. 
Vzpomínám si na jednu návštěvu  
u doc. Smetany, bylo mně 5 let.  Řekl mi, 
abych udělala dřep a vstala. Do dřepu 
jsem si sedla, ale nevstala. Ten den se 
rodiče dozvěděli, že jde pravděpodobně 
o svalovou dystrofii.

Znáš svou přesnou diagnózu? Kdy 
Ti byla přesně určena?

Diagnózu Leyden - Möebius mně 
diagnostikovala doc. Havlová v osmi 
letech (v roce 1972) na základě biopsie. 
V té době šlo o přesnou diagnózu.

Jaký je Tvůj názor na možnost 
nechat se přesně diagnostikovat? 
Ptám se, protože někteří starší 
členové odmítají znát přesnou 
diagnózu a odůvodňují to tím, že jim 
to nepřinese žádný benefit.

Možnost DNA diagnostiky jsem již využila 
a čekám na výsledky. Co by člověk za to 
před léty dal, kdyby místo biopsie stačilo 

pár kapek krve…?! My všichni postižení 
svalovým onemocněním využíváme 
hojně lékařskou péči, jezdíme do lázní, 
na rehabilitační pobyty, používáme 
kompenzační pomůcky, čerpáme různé 
sociální výhody a příspěvky, mnoho 
zdravých lidí se angažuje, aby se nám 
žilo lépe – pořádají různé charitativní 
akce, a nemusím chodit daleko, 
například MDA RIDE a podobně. Nechat 
se rediagnostikovat je příležitost, kdy 
můžeme udělat něco my pro druhé. 
Třeba tím, že se bude vědět, v jaké 
četnosti se různé typy nemocí objevují, 
zda postihuje více muže, nebo ženy, 
ve které věkové fázi se onemocnění 
objevilo, jaká byla a je progrese 
nemocných a jiné důležité statistické 
údaje, samozřejmě je to důležité tím 
spíš, pokud tito členové mají vlastní 
děti… To je důvod, proč by měl každý 
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této nabídky využít. Svoji drobnou 
„obětí“ by přispěl pro další generace.

Kam jsi chodila do školy a jak Tě 
Tvé onemocnění v době dospívání 
limitovalo?

Na ZDŠ jsem chodila v Plané nad Lužnicí, 
maminka mě vodila do školy až do  
7. třídy, učebnice jsem měla sice dvoje, 
ale i sešity pro mě byly těžké. V zimě 
plné sněhu jsem stihla za kilometrovou 
cestu do školy i deset pádů a maminka 
mě tak musela několikrát zvedat. Měla 
jsem štěstí, že jsem žila v harmonické 
rodině, oba rodiče byli velmi obětaví  
a moc se mně věnovali.

Na gymnázium jsem jezdila do Tábora 
a maminka mě vodila k autobusu.  Bylo 
to fyzicky náročné období, neměli jsme 
ve škole obědy, takže jsem obědvala až 
pozdě odpoledne, když jsem se vrátila 
domů ze školy. Mnohdy jsem musela 
nechat ujet několik autobusů, protože 
jsem do každého nenastoupila.

Další etapou za vzděláváním byla SEŠ 

v Karlových Varech, dvouletá nástavba 
s maturitou, obor cestovní ruch. Moc 
dobrá škola a výborná zkušenost. Zde 
jsem se poprvé osamostatnila, bydlela 
jsem na internátu, vychovatelky mně 
nic nepromíjely, musela jsem se zapojit 
i do služeb dle rozpisu – úklid, buzení, 
bodování aj. Bylo to těžké, ale chodila 
jsem normálně, moc to na mně nebylo 
vidět, takže dle nich nebyl výrazný důvod 
úlev – jen jsem mohla jezdit výtahem do 
šestého patra. Zpětně musím uznat, že 
mně pobyt prospěl.

Na VŠ jsem chodila v Praze.

Abych odpověděla na otázku – 
onemocnění mě limitovalo, ale do té 
míry, že jsem nejezdila na společné 
výlety. Během ZDŠ na některé  
z exkurzí se mnou jezdila maminka 
(většinou hrady a zámky) – jinak bych 
jet nemohla, nestačila bych ostatním 
dětem. Nechodila jsem do pionýra – 
býval v pátek odpoledne a maminka ve 
škole oznámila, že dvakrát denně mě 
do školy vodit nemůže. Byla rozumná. 
Onemocnění mě omezovalo také v tom, 
že jsem se nemohla sebrat a jít někam 
se spolužačkami, protože bych jim 
nestačila. Výhoda ale byla, že některé 
kamarádky chodily za mnou, maminka 
mně pro ně vytvářela výborné podmínky, 
vždy kamarádky pohostila a musím říct, 
že doteď na ta setkání u mých rodičů 
rády vzpomínají.

Co jsi dělala po ukončení školy? 
Podařilo se Ti získat nějaké 
zaměstnání? 

To je poněkud těžká otázka. Během 
studia jsem krátce pracovala u italské 
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firmy TEC. Po dokončení studia italštiny 
se mně narodil syn Filip, takže program 
na další léta byl jasný. Veškeré krátké 
pracovní aktivity se týkaly italštiny 
– překlady, tlumočení, skupinová či 
soukromá výuka. Nabídky, zejména 
po studiu andragogiky a personálního 
řízení, jsem měla, ale nemohla jsem 
je přijmout. Syn byl malý a byla jsem 
na něho sama, zároveň jsem si 
uvědomovala, že bych fyzicky nezvládla 
fungovat tak, jak by se na daných 
pozicích očekávalo. 

Jak se k Tobě chovali učitelé, 
kamarádi? Měla jsi nějaký vyloženě 
negativní zážitek nebo naopak 
pozitivní vyplývající z Tvého 
onemocnění?

Nevzpomínám si, že by moje  
onemocnění vyloženě ovlivnilo moje 
vztahy s učiteli nebo spolužáky. 
Samozřejmě je zde značný časový 
odstup, možná bych na stejnou otázku 
před léty odpovídala jinak. Myslím 
si ale, že šlo o zcela běžné vztahy, 
samozřejmě to, že jsem se tolik 
neúčastnila společných akcí, mohlo 
ovlivnit fakt, že jsem nebyla středem 
kolektivu a dění, ale do jisté míry to 
souvisí s mojí povahou – nejsem 
kolektivní typ. Na ZDŠ to bylo lepší, 
jak děti, tak učitelé. Ráda na plánskou  
školu vzpomínám, byla přívětivá  
a kvalitní. Na gymplu ty vztahy trochu 
skomíraly, celkové podmínky byly 
horší a pro mě dost fyzicky náročné – 
cesta, stravování anebo výuka branné 
výchovy, kdy jsme ve dvojicích chodili 
s buzolou po městě…, to byl pro mě 
stres, nestíhala jsem trasu ve vyučovací  
hodině ani ujít, natož splnit daný úkol. 
Po dokončení školy si vzpomínám, že 
jsem několik let nemohla Táborem ani 
projet, aniž by to ve mně nevyvolalo 
negativní emoce.   

Máš rodinu? 

Ano, mám šikovného syna Filipa, je 
mu 23 let, studuje. Máme velmi pěkný 
vztah, je vstřícný a ve všem mi pomáhá. 
Mám přítele Jirku, je hodný a vzdělaný, 
a i když spolu nežijeme a nezapadáme 
tímto do „klasického modelu rodiny“, je 
pro nás členem rodiny, člověkem, na 
kterého se můžeme vždy spolehnout, 
obrátit o radu a názor. Potkali jsme 
se, když bylo Filipovi 13 let. Sehrál 
významnou roli při výchově a je mu stále 
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dobrým vzorem. S Filipem si rozumí, má 
ho rád a je mu z pohledu Filipa tátou. 
Moc si ho oba vážíme a máme ho rádi.

Jaké máš záliby?

Ty zájmy se mění v čase a s fyzickými 
možnostmi. V období dětství  
a dospívání to byla hudba – hrála jsem 
na pět hudebních nástrojů, tatínek mě 
třikrát v týdnu vozil do LŠU, pak každý 
pátek do Prahy na zpěv (operní), hrála 
jsem ve skupině na baskytaru. Velkou 
zálibou bylo cestování, souviselo to 
i s výběrem školy cestovního ruchu, 
moře a poznávání cizích zemí, přírody  
a památek jsem si skutečně hodně 
užila. A samozřejmě jazyky. 

Italština a zájem o vše, co je s ní 
spojené, mně zůstalo, dále ráda něco 
tvořím a vyrábím „z ničeho“, nejraději 
nějakou ozdobu na sebe nebo do 
bytu. Jedná se o naprosto jednoduché 

drobnosti, nic velkého. Ráda cvičím – 
i když někdy si to musím namlouvat, 
ale funguje to. Zajímá mě dění kolem 
synova studia a oboru, který je velmi 
zajímavý. Ráda překonávám překážky, 
pokud odhadnu, že jsou reálné. Mám 
ráda zvířata, přírodu, vodu, plavání  
a své město.

Vím, že bydlíš v Praze. Používáš 
hromadnou dopravu nebo jak 
cestuješ po městě?

Metrem jsem jela naposledy před 
mnoha lety, asi deseti, tramvají přibližně 
před rokem – s doprovodem. Od 
loňského roku se mně tak zhoršil stav, 
že městskou dopravu nepoužívám, 
na zastávku nedojdu. Dopravuji se 
Societou nebo Handicap-Transportem, 
někdy mě vezmou autem kamarádky.

Využila jsi někdy osobní 
asistenci? Myslíš, že je dostatek 
nabídek?

V současnosti nedokáži posoudit, 
vlastní zkušenost nemám, protože mně 
se vším v naprosté většině pomáhá syn, 
jde o spousty drobných úkonů, které ale 
sama nezvládnu. Někdy mně pomáhají 
přátelé. Dle informací, které mám, je 
však nabídek málo a ani kvalita není 
taková, jaká by byla potřeba.    

Osobní asistenci jsem ale využívala 
asi po dobu jednoho roku, když byl 
syn malý (1–2roky). Konto Bariéry mně 
poskytovalo zhruba 3 asistenční hodiny 
denně, využívala jsem je na to, aby se 
Filip dostal každý den na vycházku. 
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Byla jsem za to vděčná. V té době (před 
22 lety) dostávaly asistentky 17 korun 
na hodinu. Chodily k nám většinou 
studentky, s některými máme kontakty 
dodnes, s jinými šlo o jednorázovou 
akci. Vždy je to o lidech. Asi se tedy moc 
nezměnilo, kromě ceny.

Používáš nějaké kompenzační 
pomůcky? Jaké?

Ano. Zhruba rok používám chodítko. 
Od ledna 2019 přístroj Lumis VPAP 
150 ST-A, který je určený k poskytování 
neinvazivní ventilace, používám na 
noc, dále CoughAssist E70 – asistent 
kašle – přístroj na uvolňování sekretu 
z dýchacích cest pomocí kombinace 
pozitivního a negativního tlaku, dále 
rehabilitační pomůcky na posílení vitální 
kapacity plic Pari-o-pep a Pari-s-systém. 

Obě pomůcky jsou takové dechové 
fajfčičky, v jedné musím rozvibrovat 
vydechovaným proudem vzduchu 
kovovou kuličku, vibrací dochází  
k uvolnění sekretu v dýchacích cestách 
a druhá slouží k posílení výdechu proti 
odporu. Obě malé, skladné, výborné 
pomůcky.     

Spousta lidí s touto diagnózou vede 
normální život, chodí do práce, 
zakládá rodinu a svůj zdravotní 
stav řeší jenom okrajově, ve většině 
případů až do okamžiku, kdy 
nastává nějaký problém. Jak se  
na to díváš Ty?

Jedna věc je, když se na takovou 
situaci dívá člověk zpětně a říká si, měl 
jsem… Na druhou stranu, když člověk 
žije normální život, je přirozené, že se 
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zabývá aktuálními problémy – rodina, 
děti, práce, a neřeší hypotetickou 
situaci v budoucnosti. Nicméně určitá 
míra péče o sebe sama by měla být 
součástí každého běžného života, tím 
spíše člověka postiženého, protože 
pokud není zdraví, zbývá málo. Jezdím 
do lázní pravidelně, cvičím a starám se  
o sebe. Přesto jsem nebyla připravena  
na loňské plicní selhání. Člověk má 
nějaké povědomí, že něco takového 
existuje, ale nenapadne ho, neuvědomí 
si, že by se to mohlo stát právě jemu. 
Péče o sebe sama a také být informován 
– to si myslím, že je důležité. A to je 
také to, co může AMD dát nám členům  
a my jí. Důležitost informací nedávno 
zmiňoval i Filip Bican a já s ním 
souhlasím.   

Tento rok budou opět volby  
do výboru a jsem velmi ráda, že ses 
rozhodla kandidovat. Máš nějaké 
přání, které by sis přála prosadit, 
pokud budeš zvolená?

Byla bych ráda, kdyby se podařila 
obnovit možnost dopravy po Praze 
(Societa, Handicap-Transport) i pro 
mimopražské vozíčkáře.

Přála bych si, abychom se jako 
organizace pokusili zlepšit povědomí 
lékařské obce o naší nemoci, o našich 
potřebách, protože je to při troše snahy 
v našich silách. Neumírali bychom kvůli 
nevědomosti. Naopak bychom měli 
maximálně využít znalostí těch lékařů, 
kteří nám mají co říct a jsou ochotni nám 
takové informace předat. A to formou 
osobního sekávání, ale například i video 

přednáškami, instruktážemi apod. Jsme 
z koutů celé republiky a ne každý má 
možnost se účastnit podobných aktivit 
osobně. Mohli bychom se na základě 
takovéto snahy dočkat realizace určité 
osvěty již v rámci výuky na lékařských 
fakultách. 

Uvítala bych různá neformální posezení, 
jen tak na popovídání, anebo naopak si 
říct, co se povedlo, předat si zkušenosti 
a informace. Strávit čas při různých 
společných zájmových činnostech, 
nebo si jenom postěžovat. 

Přála bych si, aby sami členové byli 
aktivní a přicházeli s nápady, které 
bychom mohli společně realizovat.
 

Otázky pokládala Mgr. Dona Jandová
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Buďte připraveni

CO BySTE mĚLI VĚDĚT DŘÍVE, NEž NAVšTÍVÍTE POHOTOVOST NEBO JINé 
ZDRAVOTNICKé ZAŘÍZENÍ.

Když nastane akutní zhoršení zdravotního stavu u člověka s nervosvalovým 
postižením, je nutné se ujistit, že pracovníci ve zdravotnickém zařízení rozumí 
konkrétním potřebám pacienta.
„Mnoho lékařů na pohotovosti má omezené zkušenosti s nervosvalovými 
onemocněními,“ konstatuje Lisa Wolfeová, M.D., docentka medicíny na oddělení 
Plicní intenzivní péče a spánkové medicíny ve specializovaném centru MDA  
na Severozápadní univerzitě v Chicagu. Bohužel, mnoho lidí tento možný problém 
neodhalí, dokud na pohotovost nepřijdou.
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CO JE TO AKuTNí ZHORŠENí 
ZDRAVOTNíHO STAVu?
Dýchací potíže patří k hlavním důvodům, 
proč lidé s nervosvalovým onemocněními 
přichází na pohotovost. Doktorka Wolfeová 
vysvětluje, že to může být např. zápal plic, 
infekce  či akutní zablokování dýchacích 
cest způsobené vdechnutím části potravy. 

Mezi další běžné důvody, proč tito 
pacienti navštíví pohotovost, patří:

• Komplikace související s chřipkou
• Zranění způsobené pádem nebo 

jiným úrazem
• Potíže se srdcem, související  

s kardiomyopatií
• Gastrointestinální problémy jako  

je zácpa
• Ortopedické problémy včetně 

bolesti svalů a kloubů nebo 
subluxace kyčle

POČíTEJTE S NEČEKANýM
„V případě nutnosti jde většina osob  
s nervosvalovým onemocněním nejprve 
na nejbližší pohotovost,“ říká James 
Naprawa, M.D., pediatr na pohotovosti 
v Benioffově dětské nemocnici  
v kalifornském Oaklandu. Protože 
většina pracovníků pohotovostí 
je v minimálním kontaktu s tímto 
onemocněními, mohou přehlédnout 
příznaky dechové nedostatečnosti nebo 
si špatně vyložit problém.

„Děti, které vídám, jsou obvykle dospívající 
s dýchacími obtížemi,“ říká dr. Naprawa. 
„Mají sklon tvářit se v pořádku, nedávat 
svou svalovou slabost najevo. Nemusí 
se u nich objevit ani kašel, takže mohou 
působit překvapivě dobře.”

V roce 2018 se stal dr. Naprawa 
spoluautorem příspěvku o nových 
standardech péče u Duchennove 
svalové dystrofii (DMD), který se 
objevil v odborném časopise Lancet 
Neurology. To vedlo americkou MDA ke 
společnému vydání nového Průvodce 
Duchennem pro rodiny (najdete jej na 
stránkách mda.org pod záložkou Care 
& Services in MDA’s Resource List for 
Families). Doktor Naprawa se v průběhu 
práce na tomto článku naučil rozeznávat 
drobné rozdíly v péči o pacienty  

s nervosvalovým onemocněním v krizi. 
Nyní rychle rozezná svalovou slabost, 
přestože pacienti mohou brát steroidy, 
aby si svalovou sílu déle udrželi. Mívají 
abnormální tepovou frekvenci a mohou 

Frances Kipermanová
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se u nich objevit potíže, které jsou  
u jiných pacientů vzácné.
 
Frances Kipermanová, obyvatelka 
Floridy žijící s onemocněním 
myasthenia gravis (MG), se před lety 
musela na pohotovosti potýkat s mnoha 
nedorozuměními. Při jednom vyšetření 
se lékař domníval, že má nohy  
v pořádku, přestože nedokázala stát 
bez pomoci. Lékař ji přivezl s vozíkem 
k lehátku, aby se na něj posadila. Ve 
chvíli, kdy se nahýbala nad lehátko,  
a přitom se stále ještě opírala o vozík, 
lékař náhle vozík odtáhnul stranou. 
„Podařilo se mi ho praštit do čelisti, 
když jsem padala na zem,“ popisuje 
Kipermanová.

„Ale ne všechna překvapení na 
pohotovosti jsou nepříjemná. Když se 
před lety moje nejstarší dcera, která 
měla spinální svalovou atrofii (SMA), 
vrátila po tracheostomii z nemocnice 
domů, ucpala se jí tracheostomická 
kanyla. Na pohotovosti si lékař udělal 
čas, aby mě naučil kanylu vyměnit. 
Pod jeho vedením jsem kanylu vytáhla  
a nahradila ji výměnnou a čistitelnou. 
Tato lekce mi pomohla zvládnout 
situace doma, když se kanyla opět 
ucpala, a bezpochyby nám ušetřila 
mnoho dalších cest na pohotovost.

OBHAJuJTE A VZDěLáVEJTE
Kdykoliv jdete na pohotovost, je 
důležité, abyste vy nebo váš doprovod 
měli po ruce vaše zdravotní informace. 
Můžete je mít vytištěné, uvedené na 
kartičce, kterou nosíte v peněžence, 
vyfocené v mobilu nebo nosit přívěšek 
či náramek s upozorněním na vaši 

diagnózu a kontakty pro případ nouze. 
Všichni zdravotníci by měli vědět, jak se 
dostat k vašim zdravotním záznamům  
v případě, že nebudete moci sami 
mluvit.

Přítel nebo průvodce na pohotovosti 
vám také může pomoci s drobnými 
úkony, jako je dosáhnutí na tlačítko pro 
přivolání pomoci nebo přidržení kelímku 
s pitím. Vy i váš doprovod si však musíte 
být vědomi toho, že jeho přítomnost  
s vámi na pohotovosti je privilegium, 
nikoli právo. Pokud váš kamarád, 
partner nebo rodič způsobí rozruch 
nebo slovně napadne zaměstnance, 
pošlou ho pryč.

Rozvíjet si schopnost obhájit sám sebe 
je také důležité. Rodačka z Oregonu, 
Toria Tozer, která žije s SMA, popisuje 
okamžik, kdy skončila na místní 
pohotovosti s infekcí žlučníku, která 
vedla k sepsi (otravě krve).
 
„Už předtím jsem byla třikrát na 
pohotovosti,“ říká. „Nakonec se rozhodli, 
že je potřeba mi žlučník vyoperovat, a já 
jsem požadovala 45minutový přesun do 
fakultní nemocnice v Portlandu. Lékař 
se se mnou hádal a řekl, že než se tam 
dostanu, budu mrtvá. Odpověděla jsem, 
že když mě naposledy chtěli operovat, 
tak jsem se dusila kvůli zúženým 
dýchacím cestám způsobeným SMA,  
a  p o k u d  m ě  n e p ř e s u n o u ,  
pravděpodobně mě tak stejně zabijí.”

Nakonec Tozierovou přesunuli do 
nemocnice, kterou požadovala. 
Uvědomila si, jak je zásadní trvat  
na svých postojích. „Byla jsem pyšná  
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na to, že jsem sama zvládla situaci, která  
pro mě mohla být riskantní,“ říká.

BuďTE PřIPRAVENI
Pokud je to možné, vezměte si  
s sebou na pohotovost vlastní zdravotní 
pomůcky, zvláště BiPAP a jiné přístroje 
pro dechovou podporu.  Některé 
nemocnice nemusí mít k dispozici 
zařízení, jako je např. kašlací asistent, 
a dr. Naprawa poukazuje na to, že 
pacienti i pečovatelé se cítí pohodlněji  
s přístroji, na které jsou zvyklí.
Dr. Wolfeová však upozorňuje, že 
některé nemocnice nemusí dovolit 
použití cizích zařízení. V takovém 
případě radí požádat nemocnici, 
zda může zajistit podobný přístroj  
a vyškoleného respiračního terapeuta.
Seznam léků, které aktuálně užíváte, by 

měl být uveden ve vašich zdravotních 
záznamech. Pokud je to možné, 
přineste si léky s sebou, zvláště pokud 
jsou určené na vaše neuromuskulární 
potíže. Nemocniční lékárna nemusí mít 
k dispozici vše, co právě potřebujete.
Sepište si seznam důležitých informací 
týkajících se vašeho zdravotního stavu 
a vašich potřeb.
Tyto informace poslouží personálu na 
pohotovosti, aby vám poskytl správnou 
péči. Díky tomu můžou vám nebo vašim 
milovaným zachránit i život.

SPRáVNé MíSTO, ŠPATNá PéČE
Lékaři a sestry na pohotovosti, kteří 
nejsou obeznámeni s nervosvalovými 
onemocněními, mohou přehlédnout 
varovné příznaky nebo si je špatně 
vyložit. Zde jsou problémy, na které je 
potřeba si na pohotovosti dát pozor:

Vzhled: Pacienti se slabými svaly 
zbytečně absolvují celkové vyšetření 
páteře s podezřením na úraz, zejména 
pokud nejsou schopni sami mluvit nebo 
nemají přívěsek s upozorněním pro 
zdravotníky.

Komunikace: Friedreichova ataxie 
(FA) může způsobit mumlavou řeč,  
a spinální muskulární atrofie (SMA) 
nebo amyotrofická laterální skleróza 
(ALS) mohou zhoršit srozumitelnost 
řeči, což vede lékaře ke zbytečnému 
testování na užití alkoholu nebo drog.

Dýchací problémy: Okamžitou reakcí 
zdravotnického personálu na pohotovosti  
může být poskytnutí kyslíku. Pokud jsou 
však problémem slabé dýchací svaly, 
mohl by nadbytečný kyslík naopak  

Toria Tozerová s manželem Davidem 



48

ProBlematika svalové dystrofie

v dýchání bránit. V některých případech 
mohou chtít lékaři na pohotovosti 
provést tracheostomii, ačkoliv stačí 
poskytnout neinvazivní podporu, než se 
vyřeší infekce nebo potíže s dýcháním.

Anestezie: Lidé s určitými dědičnými 
neuromuskulárními onemocněními (mimo 
jiné Beckerova svalová dystrofie, 
Duchennova svalová dystrofie, myasthenia 
gravis, SMA a nemoc centrálního jádra) 
mají zvýšené riziko nebezpečné reakce 
na anestezii, které se nazývá maligní 
hypertermie. Promluvte si se svými 
lékaři, zda vám toto konkrétní riziko 
hrozí.

uDěLEJTE TO OKAMžITě!
Návštěva lékařské pohotovosti 
znamená, že vy nebo váš blízký máte 
neodkladný zdravotní problém. Zde jsou 
tři způsoby, jak se předem připravit, 
aby personál na pohotovosti mohl co 
nejrychleji vyhovět vašim potřebám: 

1. Mějte důležité zdravotní 
záznamy na jednom místě. Měly 
by obsahovat informace o vašem 
zdravotním stavu, seznam léků, 
které užíváte, a soupis poskytovatelů 
zdravotní péče s kontaktními 
informacemi, včetně telefonních 
čísel na příslušné lékaře v případě 
nouze. Mezinárodní síť uživatelů 
ventilace má podrobný formulář 
zdravotní péče, který obsahuje vše 
od medikace a nastavení ventilace, 
po základní údaje o zdraví a instrukce 
k polohování. Formulář najdete na 
ventusers.org/vume/PatientInfo.pdf.

2. Informujte se u vašeho lékaře. 
Při dalším setkání s vaším ošetřujícím 
lékařem zjistěte, jaké situace můžou 
na pohotovosti nastat, a o čem by 
měli být zdravotníci při vaší návštěvě 
pohotovosti informováni. Zjistěte, 
ve které nemocnici má váš lékař 
dobré postavení, a pokud budete mít 
možnost volby, běžte tam.

3. Připravte si předem instrukce. 
Díky předem uvedeným pokynům 
týkajících se zdravotní péče budou 
vaši ošetřovatelé a lékaři informováni 
o rozsahu zdravotních zásahů, které 
jste schopni zvládnout. Zeptejte se 
ve svém centru MDA na možnost 
sepsání těchto instrukcí.

Jakmile máte tyto údaje zaznamenány, 
předejte jejich kopie vašim lékařům, 
rodině a pečovatelům. Také vložte kopii 
do batohu nebo peněženky a snímek 
formuláře mějte uložený v mobilu.

Nezapomeňte informace kontrolovat 
alespoň každé tři měsíce nebo kdykoliv 
se změní vaše medikace či léčba.

Autorka článku, Donna Albrechtová 
píše o zdraví a žije v Severní Kalifornii 

se svým manželem a border kolií.

Zdroj: Quest 2019

Z anglického originálu přeložila: 
Karolína Seidlová



•  Poprvé byla objevena v roce 1891 
neurologem G. Werdnigem

•  Sedm dalších případů bylo  
popsáno Johannem Hoffmanem 
 mezi léty 1893 a 1900

•  Werdnigova-Hoffmanova  
choroba zpočátku označovala  
těžkou infantilní formu SMA

•  ukázalo se však, že u prvních 
případů tohoto onemocnění se 
jednalo o středně těžkou formu, 
závažnější formy byly zjištěny  
a popsány Sylvesterem v roce  
1899 a Beevorem v roce 1903 

•  Až v 50. letech minulého století  
byla popsána lehčí forma SMA  
s dočasnou schopností  
samostatného stoje a chůze  
a vyšším věkem dožití, známá jako  
nemoc Kugelbergova-Welanderové   

•  Dalších 40 let docházelo  
k dohadům, zda v rámci infantilní, 
juvenilní a adultní formy existují  
různé varianty onemocnění 

•  Nakonec byly stanoveny tři, 
později čtyři typy onemocnění 
podle věku při prvních příznacích, 
které se obecně používají dodnes

•  V roce 1995 bylo zjištěno, že  
v 95 % případů SMA, nezávisle  
na jejím typu, je onemocnění  
zapříčiněno delecí v genu SMN1 

•  Dále bylo zjištěno, že v genu 
SMN2, který se zdál být identický, 
byl vyloučen exon 7, což vedlo  
k výrobě zkráceného proteinu

•  Tento zkrácený protein byl buď 
nefunkční, nebo rychle degradoval. 
Gen SMN2 tvoří jen 10-15 % 
účinného proteinu SMN

•  První preklinické studie používající 
terapii pomocí malých molekul 
(podobných Risdiplamu) byly 
zahájeny v roce 2007

•  První preklinické studie používající 
terapii založenou na RNA (podobnou 
Spinraze) byly zahájeny v roce 2008

•  První preklinická studie testující 
genovou terapii (podobnou léku 
Zolgensma) byla zahájena  
v roce 2010 

•  Po více než 100 letech paliativního  
a podpůrného přístupu v boji proti 
SMA jsme nyní velmi blízko  
k nalezení léku, který by umožnil 
nejen léčbu, ale úplné vyléčení

Zdroj: internet

Z anglického originálu přeložila 
Jitka Šafránková
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Historie spinální svalové atrofie (SMA)
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život se svalovou dystrofií

žiVot Se SValoVou dyStrofií

Nezávislé myšlení

Poté, co byla Sandře Youngové ve 
věku 52 let diagnostikována Pompeho 
choroba s pozdním nástupem, myslela 
si, že se její život změní a ona už 
nebude schopná dělat věci, které ji baví.

„Zatímco moji přátelé a rodina žili dál 
své životy, já jsem seděla stranou,“ říká 
Youngová. „Trvalo mi rok, než jsem 
si uvědomila, že jsem stále ta samá 
osoba jako předtím. Narazila jsem na 
překážku, ale to by mě nemělo zastavit 
v tom, co chci dělat. Probrala jsem se 
a pomyslela si: „Holka, pořád to můžeš 
dělat, ale prostě to musíš dělat jinak.“

Po stanovení diagnózy Youngová 
zjistila, že nezávislý život zahrnuje jak 
způsob myšlení, tak způsob zvládání 
každodenních úkolů. Nezávislý život 
je to, jak se díváte na postižení, a také 
přístup společnosti, která chápe, že 
jednotlivci s postižením si zaslouží plně 
se zapojovat do světa bez ohledu na 
jejich fyzická omezení.

Zástupci z MDA1 pro nezávislý život  
a mnoho agentur a organizací pomáhají 
poskytovat praktickou podporu těm 
postiženým, kteří potřebují žít nezávisle 
ve svých vlastních domovech. Jsou 

Když má neuromuskulární onemocnění dopad na vaše schopnosti zvládat 
každodenní úkoly, podpora a rozvíjení dovedností pro řešení problémů vám 
mohou pomoci žít doma nezávisle. 
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to státní nebo místní vládní agentury  
i neziskové organizace, jako jsou Centra 
pro nezávislý život nebo Informační 
centra pro stárnutí a postižení (Více 
v části „Hledání služeb pro nezávislý 
život“).

Dostupnost služeb se liší od jedné 
společnosti k druhé, jedná se například 
o pomoc při hledání dostupného bydlení 
a osobních asistentů, trénink dovedností 
pro nezávislý život, peer poradenství2 
nebo právní pomoc. Každé centrum 
je provozováno nezávisle z veřejných  

i soukromých zdrojů. V současné době 
se některá z nich potýkají s nižšími 
příjmy a vyšší poptávkou po službách.

Informační centrum MDA vám může 
pomoci najít prostředky pro nezávislé 
bydlení a dostupné služby, hlavním 
smyslem je však zachovat nezávislost 
ve vašich domovech, rozvíjení 
dovednosti řešit problémy a schopnost 
začlenit se.

Ať už sníte o bydlení ve svém prvním 
bytě nebo potřebujete pomoc, abyste 
mohli zůstat ve svém domově, řešení 
pro vytváření soběstačného prostředí 
jsou vždy jedinečná a odvíjí se od 

Po diagnostikování Pompeho choroby 
se Sandra Youngová přestěhovala do 
bytu v přízemí a našla nové způsoby, 
jak zvládat úkoly v domácnosti.

1 Americká asociace muskulárních dystrofiků
2 Peer poradenství je služba osob, které mají v dané oblasti vlastní zkušenost. 
(peer = vrstevník)
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jednotlivce. Na dalších řádcích vám 
nabídnou rady experti i lidé jako paní 
Youngová, kteří každodenně pracují na 
udržení nezávislosti.

1. NECHTE DěTI, Ať SI TO VyZKOuŠí

Nezávislost začíná jako myšlenka  
a rodiče hrají klíčovou roli v tom, jak si děti 
budou představovat svou budoucnost.

„Vštěpujte dětem přesvědčení, že je 
v jejich možnostech být dospělé  
a zodpovědné za svůj život,“ říká 
Michileen Oberstová, LCSW, sociální 
pracovnice v Pečovatelském centru MDA 
na Stanfordské univerzitě v kalifornském 
Palo Alto. „Dovolte dospívajícím mít 
stále více odpovědnosti, aby se u nich 
rozvíjel smysl pro rozhodování.“

Pro mnoho mladých dospělých  
znamená odchod na vysokou školu  
první okamžik, kdy žijí bez své rodiny. 

Kromě typických změn, které potkají 
každého prváka, jako je stesk po 
domově, navazování nových přátelství, 
zvládání akademické zátěže, si 
musí studenti s neuromuskulárními 
onemocněními poradit s hledáním 
přístupného bydlení, dopravou do 
univerzitního kampusu a někdy také  
se zabezpečením pečovatelů.

Caro l  L ipar iová ,  k te rá  má 
fascioskapulohumerální svalovou 
dystrofii (FSHD) a používá elektrický 
vozík, se přestěhovala stovky mil od 
svého domova v Illinois, aby mohla 
chodit na Arizonskou univerzitu. „Moje 
máma mě vždy povzbuzovala, abych 
dělala to, co chci, a našla si svou cestu,“ 
říká.

Bydlení na kolejích a později v bytě 
znamenalo, že si Lipariová od svých 
18 let sama zajišťovala své osobní 
asistenty.

Carol Lipariová miluje život uprostřed dění v centru Chicaga. Při hledání bytu se 
zaměřila na to, aby koupelna měla dostatečné rozměry pro elektrický vozík, otevřený 
prostor pod umyvadlem a byla vybavena madly.



53

život se svalovou dystrofií

„Myslím, že pro takto mladé lidi je 
náročnější starat se sami o sebe,“ 
říká Lipariová. „Chtěla jsem však být 
co nejvíce nezávislá, a to znamenalo 
naučit se pomoc asistentů účelně 
organizovat. Tato schopnost mi velmi 
usnadnila situaci.“

Dnes žije Lipariová ve výškovém bytě 
v Chicagu a pracuje jako koordinátorka 
zdrojů pro MDA. Má tři osobní asistenty, 
kteří se střídají a přicházejí do jejího 
bytu každé ráno a večer, aby jí pomohli 
s koupáním, přípravou jídla a dalšími 
domácími pracemi.

Když zrovna nepracuje, chodí Lipariová 
do muzeí, na broadwayská představení 
a se svými přáteli do barů na střeše. Také 
píše a účinkuje ve standup komedii po 
celém Větrném městě, jak se Chicagu 
přezdívá. „Pro mě je vyhledávání těchto 
možností přirozené,“ říká. „Nebojte se 
vyzkoušet něco nového.“ 

2. ZíSKEJTE POMOC

Při svém zaměstnání sociální 
pracovnice se Michileen Oberstová 
setkává s mnoha způsoby, jakými si lidé 
s neuromuskulárními onemocněními 
obstarávají potřebnou pomoc.

Žije na západním pobřeží, kde se 
ceny za bydlení neustále zvyšují  
a kde je vysoká poptávka po osobních 
asistentech. Oberstová má proto 
klientys, kteří sjednávání asistentů 
vyměnili za společné bydlení  
s pečovatelem. Poskytovat pečovatelům 
bydlení zdarma je jedním ze způsobů, 
jak udržitelně snížit náklady na péči při 
plném úvazku.

Ne každý potřebuje celodenní péči, 
ale mnoho osob s neuromuskulárním 
onemocněním potřebuje využívat 
asistenci jen pro určité úkony. Oberstová 
zjistila, že místní centra pro seniory mají 
často skupiny dobrovolníků, stejně jako 
církve a další náboženské instituce. 

„Dokud se nepropojíte s vaší komunitou, 
nevíte, co objevíte,“ říká Oberstová. 
Vymezte své specifické potřeby, jako 
je např. odhazování sněhu, vyřizování 
pochůzek nebo vaření jídel. Jakmile 
máte seznam svých potřeb, zkontaktujte 
ředitele místních organizací a požádejte 
o pomoc, kterou potřebujete. „Ujměte 
se iniciativy setkat se a vše projednat. 
Občas je z toho malý zázrak,“ říká 
Oberstová.

Také paní Youngová, obyvatelka New 
Jersey, objevila ve svém okolí možnosti, 
které jí usnadňují každodenní úkoly. 
Když se pro ni praní prádla stalo příliš 
náročným, začala využívat službu, 
která prádlo vyzvedne a opět přiveze 
k ní domů. Potraviny si objednává 
online u Walmartu a pak si je vyzvedne 
v nedalekém obchodě, aniž by při tom 
musela vystupovat z auta. Youngová 
ráda peče, ale slabá ramena jí ztěžují 
vytahování jídla z trouby, proto si na 
pomoc volá svého souseda z horního 
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patra. Jako výraz vděčnosti upeče koláč 
samozřejmě i pro něj.

3. MySLETE Z JINéHO úHLu 
POHLEDu

Lindsey Barkerová, pracující v MDA 
jako manažerka komunikace ve 
zdravotní péči, je školená novinářka,  
a kreativita, kterou rozvíjí celý svůj život, 
jí pomáhá žít nezávisle s Charcot-Marie-
Toothovou chorobou (CMT).

 

CMT jí oslabuje končetiny, takže je pro 
ni obtížná chůze i používání rukou.  
V posledních 12 letech žila v šesti 
bytech a při každém stěhování si musela 
obytný prostor přizpůsobit tak, aby 
odpovídal jejím potřebám a měnícím se 
schopnostem.

Současný byt Bakerové v nebraském 
městě Omaha není přístupný, ale moc 
se jí líbily jeho vysoké stropy a slunečný 

balkon. Před nastěhováním navštívila 
byt celkem osmkrát a přemýšlela, jak 
přizpůsobit standardní sprchu svým 
potřebám. Po konzultaci se svým otcem, 
architektem v důchodu, a vysvětlení 
nutných změn na správě budov, si 
nechala navrhnout a nainstalovat 
speciální sprchovou lavičku společně 
s tenkými madly, protože kontraktury 
rukou jí neumožňují široké uchopení.

Bakerová je minimalistka a její 
kompaktní byt s krátkou chodbou mezi 
ložnicí a koupelnou jí zcela vyhovuje. 
Své věci má úhledně uspořádané  
a udržuje je mimo podlahu, aby o ně 
nezakopla.  K ovládání světel a sterea 
si pořídila hlasového asistenta Amazon 
echo. V kuchyni je jejím hlavním 
pomocníkem kuchyňský robot s jediným 
velkým tlačítkem.

Před dvěma lety přestala Bakerová řídit. 
Nyní si najímá někoho, kdo ji jednou 
týdně zaveze po všech pochůzkách. 
Nemožnost jemného uchopení jí 
znesnadňuje zvedání věcí. Pokud jí na 
podlahu upadne list papíru, používá  
k jeho zvednutí lepicí lísteček.

4. VyTVOřTE SI VLASTNí Síť

Pokud jste iniciativní a umíte řešit 
problémy, můžete si vytvořit síť, která 
vám pomůže žít ve svém domově 
nezávisle.

Například když se pro Youngovou 
stalo příliš obtížné chodit po schodech, 
přestěhovala se do přístupného bytu  
v prvním patře se zahradou. Pracuje  
z domova jako národní manažerka 
nadací pro MDA a je expertkou 

3 Lindsey Bakerová si užívá slunného 
balkónu ve svém bytě. Koupelnu vybavila 
sprchovou lavicí a tenkými madly, také 
zjistila, které nástroje jsou velmi užitečné 
v kuchyni.
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na vyhledávání. Když potřebovala 
polohovací postel, začala hledat pomoc 
a našla společnost Patient Services 
Inc. (patientservicesinc.org), organizaci 
zastupuj íc í  některá chronická 
onemocnění, která jí poskytla finanční 
prostředky na postel.

Pečovatelská centra MDA (mda.org/
care/mda-care-centers) jsou také 
důležitou součástí vaší sítě. Členové 
týmu mohou pomoci s řešením problému 
při získávání pomůcek i uspokojením 
dalších potřeb.

„V rodině i mezi přáteli jsem ta, za kterou 
se chodí pro radu,“ říká Youngová. 
„Všichni říkají: zeptej se Sandry, ona 
bude vědět, co udělat.“

Ačkoliv jí sebevědomí nechybí, 
Youngová přiznává, že zůstat 
nezávislým je někdy těžký boj. Naštěstí 
na něj není sama.

HLEDáNí SLužEB PRO NEZáVISLý 
žIVOT

Škála služeb, které pomáhají lidem  
s postižením žít nezávisle, se s každou 
oblastí liší. Zájemce o služby nebo jejich 
financování musí odpovídat specifickým 
kritériím v závislosti na věku, postižení, 
vojenské službě, oblasti, výši příjmů  
a dalších.

Dobrým místem, kde začít s hledáním, 
je Informační centrum pro stárnutí  
a postižení (ADRC – Aging and Disability 
resource center). Tyto organizace, 
založené v mnoha komunitách napříč 
zemí, jsou vstupní branou k široké řadě 
služeb pro osoby s různou úrovní příjmů. 
Oblastní agentura pro stárnutí (AAA – 
Area Agency on Aging) pomáhá starším 
dospělým, kteří si přejí zůstat ve svých 

domovech. Mohou koordinovat služby 
jako údržba domácnosti nebo rozvážení 
jídla. Místní organizace ADRC a AAA 
najdete na stránkách eldercare.gov.

Centra pro nezávislé bydlení (CIL – 
Centers for Independent Living) jsou 
často málo využívaným zdrojem, který 
pomáhá lidem všech věkových kategorií. 
Tyto neziskové agentury zaměřené 
na lidi s různým postižením provozují 
sami postižení, a poskytují služby pro 
podporu nezávislého bydlení, včetně 
trénování dovedností, peer konzultací 
a informování o místních dopravních 
službách pro jednotlivce s postižením. 
Více informací o centrech CIL najdete 
na stránkách ilru.org.

Mějte na paměti, že názvy jako 
„Centrum pro stárnutí a postižení“, 
„Oblastní agentura pro stárnutí“  
a „Centrum pro nezávislé bydlení“ jsou 
všeobecné termíny. Každá organizace 
je provozována nezávisle a její vlastní 
název může být ve vašem okolí odlišný.

Praktický seznam dalších zdrojů – 
pokrývající řadu potřeb od pomocné 
technologie po bydlení – můžete najít 
na acl.gov/help.

Autory původního článku jsou Barbara 
a Jim Twardovski. Barbara má Charcot-
Marie-Toothovu chorobu (CMT)  
a používá elektrický vozík. Jim, její 
manžel, je registrovaným zdravotním 
bratrem. Pár žije v Lousianě a píše 
články o bezbariérovém cestování, 
zdraví a životním stylu.

Zdroj: Quest 2019

Z anglického originálu přeložila: 
Karolína Seidlová
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V období 1. 5. – 31. 8. 2019 oslavili životní jubileum tito naši členové:

30 let – Oksana Bohenchuk
45 let – Jan Mikulenčák
50 let –  Bohdana Vondrová, Ilona Kampová,  

  Lenka Vacková
55 let –  Jana Černá, Miroslav Moravčík,  

Pavel Klein, Renata Marečková,  
René Molitoris, Radomír Janiš

60 let – Antonín Šnajdar, Ludmila Zelinková
65 let – Luděk Jedlička
70 let – Stanislav Caha
75 let –  Jana Bušková, Petr Procházka,  

Jiří Karafiát
80 let – Anna Jandošová, Karel Rod

Blahopřejeme!

Navždy nás opustili:

Olga Mikšovská – 89 let 
Anna Krasnayová – 21 let 
Pavel Kubelka – 53 let 
Zdeněk Rigl – 75 let 
Naděžda Helmerová – 58 let  
Milan Langer – 60 let

Vzpomínáme!

SpolečenSkÁ ruBrika
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