
Aktuálně 
 
Milí čtenáři,  
 
nejprve jedna méně příjemná zpráva pro opozdilce a zapomnětlivé hlavy: je nejvyšší čas uhradit 
členský příspěvek za rok 2006. Výše příspěvku je 250,- Kč a složenku najdete v obálce spolu 
s bulletinem, takže ani těm nejzapomnětlivějším, kteří ještě nezaplatili, nebrání nic v tom, aby tak 
učinili obratem. 
 
Také Vás prosíme, abyste nám oznámili všechny případné změny ve vašich telefonních číslech, 
adresách a e-mailech. K tomu, aby se k Vám bulletin a všechny další informace (v obdobích mezi 
čtvrtletními čísly bulletinu občas rozesíláme aktuality elektronickou poštou) dostaly včas a bez 
komplikací, potřebujeme přesně vědět, kam Vám je doručit. Změny nahlaste na adresu: Blanka 
Klouzalová, Závada 102, 747 19 p. Bohuslavice, e-mail: blanka.klouzalova@volny.cz. 
 
Kdo ovládá anglický jazyk a lační po podrobných a hlavně odborných informacích o nemoci CMT, 
najde na webové adrese http://www.charcot-marie-tooth.org/Physicians/NMM_Articles.php 
elektronickou kopii speciálního dvojčísla časopisu Neuro-Molecular Medicine (8/1-2), které je 
věnováno exkluzivně chorobám CMT. Obsahuje 18 článků o CMT od předních světových odborníků 
(Vincenta Timmermana, Davida Pareysona či Michaelu Auer-Grumbachovou známe ze semináře 
v Poslanecké sněmovně, o dalších autorech jako např. Michael E. Shy jsme alespoň slyšeli). Přejeme 
příjemné počtení - a kdybyste chtěli dát přednost něčemu lehčímu, pusťte se do našeho bulletinu. 
 
Za redakční radu  
Vaše Klára Folvarská 
 
 
 
Společnost C-M-T v létě: 
 
 
Víkendové setkání Společnosti C-M-T ve Velkých Losinách 
 
Ve dnech 21.- 23.7.2006 se skupinka 23 členů Společnosti C-M-T rozhodla prožít společný víkend ve 
Velkých Losinách. Sluníčko si v těchto dnech nevzalo dovolenou a ukázalo nám, jak má vypadat letní 
počasí. Všichni účastníci společného setkání proto museli dodržovat pitný režim, což jistě ocenili 
zaměstnanci hotelu Praděd, kteří se o nás jako vždy vzorně starali a nejoblíbenější nápoj Radegast 
měl pořádné čepice. Společného setkání se zúčastnily i naše nejmladší  - 1 a půl roční roztomilá 
Petruška a devítiletá Martinka, která upsala svoje srdíčko koníčkům a přijela proto na tuto činnost 
patřičně vybavená. 
 
Po pátečním příjezdu většina členů absolvovala příjemnou večerní procházku lázeňským parkem, 
zakončenou společným posezením. Sobotní ráno nás přivítalo vysokou teplotou, přesto se většina z 
nás rozhodla absolvovat společnou exkurzi do vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Tento výlet opravdu 
stál za to. Přestože si někteří členové museli sáhnout za hranice svých možností již při pohybu v 
areálu elektrárny, jiní zdolávali cestu dobrovolně až na vrchol částečně po svých.  
 
Nejprve jsme byli v této přečerpávající vodní elektrárně seznámeni s činností tohoto zařízení formou 
video-projektu, následovala společná cesta s naším panem průvodcem do srdce elektrárny - tunelem 
k turbínám. Třetí část tohoto výletu nám ukázala nádherný kout naší vlasti - Jeseníky. Cesta  vedla za 
dobré viditelnosti 12 km od úpatí hory až k na vrchol. Zde se před námi otevřela krajina a mnozí z nás 
měli doslova "husí kůži" při pohledu z horní nádrže, kam nám méně pohyblivým bylo umožněno zajet 
autem. Se zatajeným dechem jsme pozorovali hladinu nádrže odrážející sluneční paprsky 
zapadajícího slunce, vrcholky okolních hor Jeseníků v pozadí s Pradědem, větrné mlýny a přírodní 
scenérii horského masívu. 
 
Byl to zážitek, na který se nedá zapomenout. Člověk si zde uvědomí, jakou je nepatrnou součástí 
tohoto světa a co všechno dokáže příroda spolu s lidskou dovedností. Dík patří všem, kdo nám tento 
pohled z ptačí perspektivy pomohli zajistit. 
 



Vrátili jsme se unavení, šťastní a hlavně žízniví. Poslední společný večer jsme pak prožili v hotelu při 
poslechu country hudby. Společně jsme si všichni  zazpívali ve skupinou Ticho buď. Přestože nám 
všem dávaly vysoké teploty pořádně zabrat a nedokázala nás ochladit ani koupel v lázeňském 
termálním koupališti, těšíme se všichni na příště, a to 1.-3. září do Janských Lázní. 
 
Bohuslava Sokolová 
členka Společnosti C-M-T 

 
 
 
Na vodě ve vodě bez lodě 
 
Jak již asi víte z Bulletinu č. 16 Společnosti C-M-T (léto 2006), byl 4.-6.8.2006 plánovaný vodácký 
víkend, který pořádal člen naší společnosti Lubomír Můr. 
 
V sobotu dopoledne jsme jeli do Karlových Varů na veterány. Řidičům v dobovém oblečení to moc 
slušelo. Posuďte sami, nevypadá Růžový Cadillac skvěle? 

   
Odpoledne jsme navštívili zámek Bečov nad Teplou, který byl vystavěn v letech 1750-1753 v těsně 
blízkosti zpustlého hradu. Dominantou zámku je osmiboká nárožní věž. V ní byly umístěny 
reprezentační sály, knihovna a kaple. Objekt zámku je s předzámčím spojen kamenným mostem se 
sochami Jana Nepomuckého a jezuitského pátera Jana de Gotto z roku 1753.  
 
Počasí nám bohužel nepřálo a od sobotního odpoledne stále pršelo, proto jsme byli nuceni 
plánovanou akci zrušit. Místo sjíždění Ohře jsme jeli na hrad Loket, který byl založen r. 1234 jako 
pohraniční pevnost na skále nad řekou Ohří. Na Lokti panoval Václav IV. Hradní rotunda vznikla ke 
konci 12. století jako samostatná stavba v severovýchodní části původního hradiště. Do roku 1966, 
kdy byla objevena, se ukrývala v tělese schodiště severního paláce. Je poměrně drobná, má pouze 
3,6 m ve vnitřním průměru. Na hradě jsou také umístěné sbírky českého porcelánu.  
 
Navštívili jsme i Útrpné právo - způsob, jak vymoci z obžalovaného doznání, mělo několik stupňů. K 
nejmírnějším patřilo zastrašování slovem, k nejhrůznějším pak mučení mučícími nástroji. Řada 
způsobů týrání je barvitě popsána v knize Malleus Maleficarum neboli Kladivo na čarodějnice, kterou 
vydala katolická inkvizice. Pohybující se figuríny v životní velikosti předvádí několik způsobů mučení 
spolu s nervy drásajícím zvukovým doprovodem. 
 
Po prohlídce hradu jsme měli, díky naší člence paní Soně Kuzmiakové, zamluvený bazén v Karlových 
Varech, kde se nám moc líbilo. I vířivka byla úžasná. Po bazénu nás čekala prohlídka města Karlovy 



Vary. Je to město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody ležící v údolí 
říčky Teplá a na soutoku s Ohří. Město bylo založeno roku 1350 českým králem a římským císařem 
Karlem IV. Rozvoj města byl vždy spjat s léčivými účinky místních léčivých pramenů. Od počátku 19. 
století je voda karlovarských pramenů užívána také k pitným kúrám. Karlovy Vary mají nadmořskou 
výšku 370 m, okolní vrchy i přes 640 m, klima je podhorské. 
 
I přestože nám počasí nepřálo, vraceli jsme se v neděli večer spokojeni nad skvěle prožitým víkendem. 
 
Chtěla bych tímto poděkovat Lubomíru Můrovi a jeho rodině za skvělou organizaci. 
 
Jana Viktorová 
 
(Poznámka: bohatý obrazový doprovod včetně opravdu růžového cadillacu v barvě najdete na našich 
webových stránkách. kf) 
 
 
Na následujících stranách vám přinášíme přednášky ze semináře konaného v Janských 
Lázních 2.9.2006. Některé z příspěvků mají heslovitou podobu, protože jsou převzaty 
z elektronických prezentací, a v kompletní podobě (tj. s bohatším obrazovým materiálem) je 
můžete shlédnout na našich webových stránkách. 
 
 
Jak s CMT do lázní 
 
MUDr. Zuzana Fibichová, SLL Janské Lázně 
 
Vážení přítomní, dámy a pánové, milí hosté, 
dovolte, abych vás přivítala na půdě SLL Janské Lázně. 
Tradice našich lázní se začala budovat v polovině minulého století, v době epidemie poliomyelitidy. 
Časem se k pacientům s polio přidávájí i nemocní s jinými nemocemi. Postupem času naše lázně 
získávají důvěru odborníků i pacientů v široké škále diagnóz - ortopedických i neurologických. K léčbě 
jejich potíží přispívá kromě využívaného přírodního léčivého zdroje, kterým je termální pramen - 
jednoduchá keratoterma s obsahem minerálů a teplotou 27°C, také postupy léčebné tělesné výchovy 
a fyzikální terapie. 
Aby pacient mohl absolvovat pobyt v našem lázeňském zařízení, je nutný určitý, žel, více než 
medicinský, úřední postup. Začne postavením správné diagnózy, na základě které osvícený neurolog 
doporučí kromě farmakologické, ortopedicko-korekční léčby a protetické péče také léčbu lázeňskou. 
Na základě tohoto doporučení vypíše ošetřující lékař na předepsaném tiskopisu návrh na lázeňskou 
léčbu. Vzhledem k etiologii, patogenezi a klinice onemocnění CMT existuje dokonce několik variant - 
tzv. indikačních skupin - pro vaše onemocnění. 
Je to  
-VI/1 periferní obrny 
-VI/2 polyneuropatie 
a nakonec  
-VI/8 nervosvalová onemocnění. 
Aby nedocházelo k prodloužení schvalovacího řízení nebo dokonce k jeho zamítnutí, je dobré, abyste 
si zkontrolovali některé údaje na vyplněném tiskopise, který před odesláním na zdravotní pojišťovnu -
reviznímu lékaři také sami podepisujete. 
 
Citace z indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost v platném znění vyhlášky č. 
58/1997 Sb 
-VI/1 - chabé obrny mimo poúrazových - KLL (komplexní lázeňskou léčbu, pozn. red.) lze poskytnout 
na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia, opakování KLL 1x 
ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení 
klinického stavu, nebo pro zpomalení progrese onemocnění,  
-VI/2 - polyneuropatie s paretickými projevy - KLL lze poskytnout na doporučení neurologa nebo 
rehabilitačního lékaře u chabých obrn s postižením těžším než odpovídá svalovému testu 3, 
-VI/8 - nervosvalová onemocnění, primární, sekundární, a degenerativní - KLL lze poskytnout na 
doporučení neurologa, nutné kardiologické vyšetření. KLL lze poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, 
v případě operací, úrazů s delší imobilizací i častěji. 



 
A taky pozor na kontraindikace - kromě obecných, jako je kardiopulmonální dekompenzace, 
inkontinence a přítomnost kožních defektů, je to - jako nakonec pro všechny neurologické indikace -
kouření. 
Po schválení návrhu následuje jeho odeslání do lázeňského zařízení -řekněme, právě našeho. Zde se 
návrh tzv.“ohodnotí“ lékařem - z návrhu by měly vyplývat a být co nejjasněji definovány hlavně 
pohybové možnosti potencionálního klienta. Vzhledem k různému stupni rozvoje onemocnění jsou i 
tyto schopnosti velmi různorodé. Pro zlepšení kvality naší péče bych považovala za vhodné oznámit a 
blíže specifikovat zvlášť při výrazném omezení hybnosti vaše požadavky na bezbariérovost a způsob 
zařízení pokoje. Není možné stoprocentně garantovat, že vaše požadavky budou splněny, ale 
vyhneme se tak případným zklamáním a konfliktům hned při prvním kontaktu  při ubytování klienta. 
Taky bych chtěla upozornit na to, že ne všichni klienti nastupující lázeňskou léčbu jsou dostatečně 
vybaveni protetickými pomůckami (ortopedické vložky, peroneální pásky a osmičky, ortézy (AFO), 
vhodná, nejlépe ortopedická obuv) - zde jsou, myslím, výrazné rezervy. 
 
Po dobu léčení klienta s CMT u nás bychom měli naplnit tzv. „léčebný plán“- je to vlastně spektrum 
léčebných procedur, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu a taky při správné motivaci 
„nastartují“ často změnu životního stylu, kterého nedílnou součástí by mělo být pravidelné cvičení v 
domácím prostředí dle instruktáže, kterou dostanete od fyzioterapeuta, obvykle ke konci léčebného 
pobytu. 
Kromě individuálního cvičení, jehož ukázku vám za chvíli předvede fyzioterapeutka Pavlína Petrová, je 
součástí lázeňské léčby také: 
- cvičení skupinové, zaměřené na zlepšení kondice, a to jak v tělocvičně, tak v bazénech, 
- celková a částečná vodoléčba - vířivé koupele a podvodní masáže, které využívají termického a 
mechanického působení vody (větší pozornost je potřebné věnovat kontrole teploty vody koupelí - 
pacienti s CMT mívají poruchu termického čití), 
- ergoterapie - pro udržení soběstačnosti a kvality jemné motoriky,  
- fyzikální terapie - např. magnetoterapie ke zlepšení prokrvení, zvl. končetin, dále elektroléčebné 
postupy s analgetickým účinkem, 
- kyslíková terapie - zde využíváme ozonoterapii ke zlepšení buněčného metabolizmu - O3 
nepotřebuje k přenosu kyslíku do tkání cévní řečiště. POZOR - je to procedura, která není ani 
částečně hrazena zdravotními pojišťovnami!!! 
Nyní bych požádala o předvedení praktické ukázky individuální LTV. 
Nakonec vám paní Dmejchalová řekne několik slov o ošetřovatelské péči u pacientů s CMT. 
 
Děkujeme za pozornost. 
 
 
Ošetřovatelská a asistenční péče 
 
Yvette Dmejchalová 
(autorka pracuje ve státních lázních jako zdravotní sestra a zabývá se problematikou tělesně 
postižených) 
 
 
Každé závažné onemocnění, postižení výrazně ovlivní funkční stav, výkonnost člověka, tedy i kvalitu 
jeho života. Závislost na pomoci další osoby znamená značné omezení v osobním i společenském 
životě. Výchova a výcvik k soběstačnosti využívá všech plně i částečně zachovalých funkcí i náhradní 
funkce k umožnění sebeobslužných úkonů běžných denních činností, využívá i technických pomůcek 
v případě, že činnost nelze jinak provést nebo je prováděna s velkým úsilím, pomalu a neefektivně. 
Stupeň dosažené samostatnosti je závislý na rozsahu a závažnosti postižení, na psychickém stavu 
pacienta a v neposlední řadě na pochopení, vědomostech a dovednostech ošetřujícího personálu 
(nebo rodiny). 
Sestra musí být informována, za jakých podmínek a s jakými pomůckami je klient schopen činnost 
efektivně zvládnout. Pro sesterskou praxi je nezbytné znát nejužívanější kompenzační pomůcky pro 
tělesně postižené, které zvyšují stupeň nezávislosti. Je důležité, aby zdravotnický pracovník zabývající 
se problematikou těžce zdravotně postižených sledoval trh výrobků a ve spolupráci s fyzioterapeutem 
uměl poradit a naučit pomůcky používat. Změna prostředí vyvolává u každého znepokojení, strach, 
úzkost (dostává se z prostředí rodinného do neznámého - rodina x sestra). Při vstupním pohovoru je 
nutné zjistit stupeň soběstačnosti, podmínky a potřeby, na které je klient zvyklý, a v maximální možné 



míře vše zajistit. Jde o úpravu prostředí, přiměřené vybavení kompenzačními pomůckami a případnou 
jejich úpravu. Sestra musí svým vystupováním a vstřícným jednáním získat důvěru pacienta. 
Nejdůležitějším ošetřovatelským a terapeutickým cílem je udržení soběstačnosti. Ve své dlouholeté 
praxi jsem se setkala s nevhodným chováním kolegyň, proto zde chci zdůraznit, aby sestry skutečně 
přistupovaly s citem a profesionálně. 
 
Onemocnění CMT přináší v každodenním životě mnoho problémů: 
způsobuje poruchy chůze s přepadáváním špiček nohou  
opatření: 
- podlaha neklouzavá 
- bez kusových koberečků 
- potřebné protiskluzové podložky před vanu, do sprchy, v šatnách u bazénů 
- zřetelně označené - barevně rozlišené - nerovnosti podlahy 
způsobuje problémy s udržením rovnováhy - nestabilitu při delším stání  
opatření: 
- sestra zajistí židli k umyvadlu 
- sestra vyzve pacienta, aby se posadil při rozhovoru 
pacienti potřebují mít vizuální kontakt s podložkou 
opatření: 
- při tmě - dobré osvětlení 
sluchové postižení 
opatření: mluvit na pacienta zepředu, omezit okolní rušivé zvuky, mluvit zřetelně a nahlas - 
nezapomínejte, že pacient se stydí si říci dvakrát o opakování slova nebo věty 
tvorba otlaků 
Sestra sleduje integritu kůže - případné otlaky, defekty NEPODCEŇUJE a po oznámení a konzultaci 
s lékařem odborně a důsledně ošetří. 
problém s jemnou motorikou  
Sestra si má uvědomit, že např. při podávání klíčů může mít pacient potíže s jejich uchopením, při 
otevírání lahve, při vyndavání jmenovky, telefonního čísla z peněženky, nebo složit či rozložit „Rozpis 
procedur“, uchopení šálku (větší ucho u šálku), uchopení pera při podepisování. Je nutné, aby sestra 
trpělivě vyčkala a na pacienta nespěchala, nevyvolávala pocit napětí a že pacient zdržuje. Ze své 
praxe mám žel zkušenosti špatné, proto zde apeluji na sestry, aby si toto vše uvědomily a svým 
trpělivým přístupem navodily pocit klidu a spolehlivosti. 
 
Péče o převážně nebo plně imobilního člověka klade obrovské nároky na fyzickou a psychickou 
kondici ošetřujícího. Míra psychické náročnosti je dána nutností chápat potřeby pacienta, chápat jeho 
jednání. Nejdůležitějším předpokladem je umění jednat s lidmi, autoregulace, trpělivost, svědomitost, 
pečlivost a spolehlivost. Proto je i jednou z povinností zdravotní sestry pečovat o své zdraví. 
 
 
Typy dědičné neuropatie a možnosti DNA vyšetření 
 
MUDr. Pavel Seeman, PhD 
 
projevy CMT 

Slábnutí svalů na koncích končetin, atrofie – deformity, poruchy chůze, poruchy citlivosti a další 
 
Hlavní typy CMT podle EMG 

Demyelinizační CMT – CMT1 
Axonální CMT – CMT2 

 
Dědičné neuropatie - CMT (P.J. Dyck - 1993)  

HMSN – Motorické  a Senzitivní  
HMN - Motorické 
HSN/HSAN - Sensitivní 

 
U CMT existují všechny typy dědičnosti 

AD – většina CMT se dědí tímto způsobem 
GD (X-D) - vázaný na chromozom X – postižený muž nemůže předat tuto vlohu svému synovi a 

předá ji všem svým dcerám 



AR – relativně vzácný 
Sporadický – nikdo v rodině nikde nemá podobné postižení – těžké dělat závěry – může být AR, ale 

a častěji jde o novou mutaci s dominantním efektem (AD) 
 
Podle tíže postižení pacienta 

Lehké, mírné typy – HNPP, CMTX (Cx32) u žen, část CMT1A 
Těžké typy – Dejerine Sottasova (DSN) choroba – časný začátek, větší část CMT2A – porucha 

MFN2, HMN v pozdějším stádiu, + neznámé 
 
Komplikace CMT 

deformity páteře, skoliosa (u 27%) 
ztráta samostatného pohybu – berle nebo inv. vozík 
ztráta sluchu a hluchota 
amputace u HSN  

 
genetická heterogenita 

Podobné příznaky jsou způsobeny poruchami mnoha různých genů. 
Dokonce různé poruchy stejného genu mají někdy velmi odlišné projevy. 

t.č. 34 známých genů, jejichž porucha vede k CMT 
 
CMT nelze pomocí DNA vyšetření vyloučit ! 

DNA vyšetření je k potvrzení nebo upřesnění klinické diagnosy 
 
DNA vyšetření u CMT je třeba cílit ! 

Význam a nezbytnost co nejlepší klinické diagnostiky 
Rodinná anamnéza – klinické vyšetření přímých příbuzných - rodokmen 
Věk při začátku obtíží 
Progrese 
Typ polyneuropatie – EMG je nezbytností 
Klinický nález a typ postižení, zvláštní příznaky 
Dotazník pro DNA vyšetření dědičných neuropatií 

 
Genetické vyšetření (3 kroky) 

1. Genetická konzultace a vysvětlení smyslu  vyšetření, sestavení rodokmenu, určení možných typů 
dědičnosti,  souhlas, odběry 

2. Molekulárně genetické vyšetření 
3. Genetická konzultace – vysvětlení a sdělení výsledků a konsekvencí – dovyšetření dalších v 

rodině atd 
 
DNA vyšetření (podle klinických údajů)  

Od nejčastějších příčin k vzácnějším 
U pacientů s CMT 1 (HMSN I) vždy nejprve CMT1A / HNPP, při negativním výsledku a dostatku 

údajů a zejména při familiárním výskytu dovyšetření dalších genů 
U pacientů s CMT2 (HMSN II) (nevyšetřujeme CMT1A/HNPP) – podle rodokmenu a věku začátku 

vyšetření Cx32, MPZ genů 
 
DNA vyšetření 

Diagnostika – zavedená vyšetření, hrazeno zdravotními pojišťovnami (CMT1A/HNPP, Cx32, MPZ, 
PMP22, HSP22, HSP27, RAB7 – 1 mutace, SPTLC1 – 1 mutace) – výsledek obvykle během 1-2 
měsíců, vyšetření ve skupinách  

Výzkum – vyšetření v rámci grantů – výzkum, není účtováno, výsledek déle, vyšetření ve skupinách 
(GDAP1, EGR2, SIMPLE, NEFL, PRX, MFN2)  
 



 
 
 

 
 
Objasnitelnost na DNA úrovni 

V praxi objasňujeme cca 50 % z vyšetřených vzorků 
U správně a přesně klinicky diagnostikovaných pacientů až 75- 80 % 
Větší pravděpodobnost objasnění je u typu 1 

 
Nové objevy vyšetřitelných genů jdou rychleji než je naše schopnost tolik genů vyšetřovat 

Nutnost cílené diagnostiky  
Nutnost nových technologií  
Nutnost mezinárodní spolupráce 

 
Význam a důvod DNA vyšetření 

Nejpřesnější možná diagnostika a objasnění 
Určení přesného genetického rizika pro rodinu 
Prenatální diagnostika 
Preimplantační diagnostika 
Léčba (některé látky mohu u některého defektu pomoci a jiného uškodit) 

 
Počty DNA vyšetření v DNA laboratoři v neurologických klinik v Motole k 10.4. 2006 
(pacienti z celé ČR a část i Slovensko) 

Celkem již vyšetřeno 1379 pacientů s diagnosou CMT z 1004 rodin (celkem 2041 osob)  
929 rodin vyšetřeno na CMT1A/HNPP 
CMT1A duplikace prokázána u 400 pacientů z 222 rodin 
HNPP delece prokázána u 210 pacientů ze 116 rodin 
Mutace v dalších genech u 158 pacientů ze 65 rodin 
Celkem CMT potvrzena a objasněna na DNA úrovni u: 768 pacientů ze 403 rodin 
Záchyt CMT1A/HNPP vyšetření – 36 % 
Výtěžnost DNA vyšetření celkem 40 % (na úrovni rodin) 

 
Velké rodiny s neznámou mutací znamenají možnost pro vazebnou analýzu a možný objev nových 
kandidátních genů.  



HSP 22 gen na 12q24 (dHMNII) – Nat Genet 2004 
(celou prezentaci najdete na www.c-m-t.cz) 
 
Fyzioterapie u dědičných neuropatií 
 
Mgr. Bronislav Schreier, as. MUDr. Alena Kobesová, Mgr. Michal Truc 
(Klinika rehabilitace FN Motol, přednosta Doc. PaeDr. Pavel Kolář) 
 
Fyzioterapie 

Soubor metodik a terapeutických procedur zaměřených na ovlivnění funkce pohybového systému 
Aktivní přístup pacienta 
Interakce terapeutického týmu a pacienta 
Terapie je prostředek, ne cíl  

 
Vyšetření – první kontakt 

Co k nám pacienta přivádí? 
 
Co by chtěl nejprve zlepšit? 
 
MOTIVACE, OČEKÁVÁNÍ 

 
Vyšetření  (obrázek 3x vyšetření stoje na 1Dk, sledujeme odchylky v držení těla) 

Pohybové stereotypy a strategie (stoj na 1 Dk, chůze, cílené pohyby…) 
Svalová síla a rozsahy pohybů, tonus tkání, trofika, reflexy 
Taktilní a vibrační čití 
Testování hlubokého stabilizačního systému páteře 
Plantogram, fotodokumentace 
Tenzometrická plošina Balance Master (obrázek) 

 
Deformita nohy (obrázek) 

Zhoršení stability: stoj, chůze  
Obtíže při pohybových aktivitách 
Otlaky: bolest, estetické hledisko 
Obtíže s obuví 
 

Posturální dysfunkce u CMT (obrázek) 
Deformita, paresa především krátkých svalů nohy a bércových svalů a omezení citlivosti plosky 
vedou k většímu zatížení paty 
Držení těla je kompenzováno všemi segmenty 
Oslabení stabilizační funkce břišních svalů 

 
Deformita nohy vede k funkčnímu zkrácení DKK při chůzi 

Nedostatečná DF hlezna před kontaktem paty + varozita – došlap více na vnější okraj paty. 
Relativní zkrácení je kompenzováno větším souhybem pánve (ThL přechod).  
Na konci stojné fáze je omezená DF + neodvíjí prstce (palec) - kompenzována hyper EX kolene 

      Nedostatečná laterální stabilizace pánve (obrázek) 
Insuficience m. gluteus medius  
Pokles pánve na straně švihové Dk                                                                                                                                
                                                                                                         

Zlepšení funkce stabilizačního systému, který je základem pro cílené pohyby 
 
Vojtova reflexní lokomoce 

Aktivace automatických posturálně – lokomočních vzorů. 
Centrálně determinované a obsaženy v motorickém vývoji. 
Odezva v celém pohybovém systému 
 

Reflexní plazení – aktivují se dílčí vzory lidské motoriky, jsou stimulovány z vyznačených zón   
přesně definovaným směrem (obrázek) 

 
Aktivní cvičení stabilizačního systému páteře (obrázek.) 



 
Aktivní trening opěrné fáze DK (obrázek) 

 
Rozvíjení zpětné vazby 

Uvědomění si pocitů v Dkk („vím, na čem stojím“) 
Vizualizace, adekvátní představy   

 
Senzomotorický trening – posturální reaktibilita 
     Trening využívající aktivní nácvik držení chodidel a cvičení na labilních plošínách a pomůckách 
 
Techniky měkkých tkání (obrázek) 
  

Zlepšení posunlivosti jednotlivých vrstev měkkých tkání 
Ovlivnění viskoelastických vlastností tkání 
Větší efekt u hojících se tkání  

 
Dynamická stabilizace, balanční trening (Bobath) 
   Stimulujeme automatickou posturální kontrolu 
 
Diferencované pohyby – vyšetření, terapie  

Cílené, účelové pohyby 
Koordinace, svalová síla 
PNF – proprioceptivní neuromuskulární trening 

 
(více fotografií k jednotlivým postupům na www.c-m-t.cz) 
 
 
Ergoterapie u CMT 
 
Bc. V. Ježková,  Bc. H. Hlochová, Klinika rehabilitace FN MOTOL, vendula.jezkova@fnmotol.cz 
 
Co je to ergoterapie 
Nedílná součást ucelené rehabilitace 
Smyslem ergoterapeutické práce je pomocí cílené činnosti rozvíjet a zlepšovat funkční schopnosti 
klienta. 
Podpora aktivního přístupu klienta ke svému zdraví  
Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti klientů (aktivní začlenění 
do společnosti) a zvýšení kvality jejich života. 
 
Kde se ET uplatňuje u CMT 
Cílená na horní končetiny 
Soběstačnost, ADL 
Kompenzační pomůcky 
Ergonomie 
Individuální x skupinová 
 
Nejčastější problémy u CMT 
Rozsah pohybů, jemná motorika 
Funkční dovednosti HKK – úchopy, svalová síla, grafomotorika, tolerance zátěže 
Senzorika – čití 
Soběstačnost 
Ergonomie 
 
Z čeho vycházíme 
Anamnéza 
Rozhovor 
Pozorování během provádění činnosti 
Specifická vyšetření – HKK, čití, ADL, svalová síla 
 
Cílená ET na HKK  



Taktilní stimulace – kartáč, ježek, fazole, míčky, masážní prstýnky 
Cvičení stereognozie 
Cvičení jemné motoriky a úchopů – terapeutická hmota, puzzle 
Cvičení taxe a grafomotoriky – PC, speciální tužky a nástavce 
Prevence deformit a kontraktur – dlahy, ortézy 
 
Ergonomie 
Organizace času, priority 
Přestávky během činnosti 
Vyhýbání se statické činnosti, chladu 
Vyhovující výška pracovní plochy 
Upřednostňování elektricky poháněných nástrojů 
Upřednostňování sedu před stojem během provádění činnosti 
 
ADL a kompenzační pomůcky 
Cíl – max. míra samostatnosti 
Zlepšení kvality života 
Udržení kondice 
Spokojenost 
Vyzkoušet si pomůcku předem 
Upravení činností 
 
Personální ADL - aktivity každodenního života 
Oblékání 
Osobní hygiena 
Příjem potravy 
Lokomoce  
Přesuny 
Kontinence 
 

(obrázky):  
 
Pomůcky pro lokomoci 
Peroneální tah a osmička 
Vycházková hůl 
Předloketní berle 
Vícebodové berle 
Chodítka 
Mechanický vozík s antidekubitním sedákem 
Protiskluzný nástavec, poutka, polstrování rukojeti 
 
Instrumentální ADL 
Péče o domácnost 
Vaření 
Úklid 
Hospodaření s penězi, manipulace s mincemi 
Transport dopravou 
 



 
 
Zvážení pomůcky 
Hledisko – klient, samotná pomůcka, firma 
Individuální potřeby, finance, dostupnost 
Trvalá x dočasná 
Vzhled, údržba, doba funkčnosti 
Výše úhrady 
Individuální x sériová, doba výroby 
Možnost vyzkoušení, zapůjčení 
 
Kde žádat o pomůcku 
Pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou – předepisuje lékař 
Pomůcky zcela nehrazené 
Městský úřad 
Nadace 
Humanitární organizace 
Diakonie 
Příspěvek na úpravu bytu a auta 
 
Jiné problémy 
Bariérovost a bezpečí – riziko pádu 
Prahy, koberečky 
Rozmístění nábytku 
Nízká křesla a židle 
Uspořádání kuchyně, vysoké skříně 
 
Adresář 
DMA, Kunice 207, 251 63 Strančice 
Tel.: 323 664 465-6  www.dmapraha.cz 
Meyra, Hrusická 2538, 141 00 Praha 4 
Tel.: 272 761 102  www.meyra.cz 
Pastelka, V tůních 13, 120 00 Praha 2 
Tel.: 224 942 229  www.pastelka-labut.com 
Setrans, Rybná 11, 110 00, Praha 1 
Tel.: 224 819 360  www.zdravotni.cz 
 
 
Přednášku MUDr. Krawczyka jsme bohužel nemohli připravit do bulletinu - důležité informace 
na téma kalceotické a protetické péče o pacienty s CMT ale najdete na www.too.cz. 
Dalším hostem semináře byl tehdejší poradce ministra práce a sociálních věcí Zdeňka 
Škromacha a ředitel Správy sociálních služeb Chomutov pan Milan Doležal. Hovořil na téma 
zákona o sociálních službách a během jeho vystoupení se rozpoutala bouřlivá diskuse. Proto 
jsme vám k této problematice připravili podrobnější příspěvek. 
 
Zákon o sociálních službách II 
 
Od 1. ledna 2007 začne platit zákon o sociálních službách, který výrazně mění systém vyplácených 
sociálních dávek. Zákon sice bude od 1. ledna platit, ale nastávají komplikace s jeho zavedením. 



Úřady zatím nejsou schopny přijímat žádosti o sociální dávky a tak se pravděpodobně vyplácení 
dávek opozdí. Pro uklidnění je potřeba říci, že nikdo o své peníze nepřijde, bude-li mít na ně nárok, 
pouze se mu začnou vyplácet později, ale s doplatkem od ledna 2007. Je však nutné o příspěvek 
zažádat ještě v letošním roce, nejpozději v lednu 2007! Pokud podáte žádost o příspěvek později než 
v lednu 2007, bude vám vyplácen až od měsíce, ve kterém jste podali žádost. 
 
Naposledy s letošním prosincovým důchodem vám bude vyplaceno zvýšení důchodu pro bezmocnost 
a v prosinci bude rovněž naposledy vyplacen příspěvek na péči o blízkou a jinou osobu (POB). Tyto 
dávky budou od 1. ledna nahrazeny novou peněžní dávkou - příspěvkem na péči na úhradu služeb. 
 
Žádost se bude podávat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností na speciálním tiskopisu. 
Žádost musí obsahovat i označení osoby blízké nebo jiné fyzické osoby anebo právnické osoby, která 
osobě poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je tato skutečnost známa při podání žádosti, a 
určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen. 
 
Postup stanoví zákon: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede sociální šetření, při kterém 
se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o 
vlastní osobu a soběstačnosti. Sociální šetření provádí sociální pracovník. Obecní úřad zašle 
příslušnému úřadu práce žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je písemný 
záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek. Při posuzování stupně závislosti osoby 
vychází  úřad práce ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku 
sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku 
vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Úřad práce sdělí obecnímu úřadu výsledek posouzení stupně 
závislosti osoby. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí sociální šetření také, pokud o to 
úřad práce požádá v případech, kdy provádí kontrolu původního posouzení zdravotního stavu osoby.“ 
 
 
Hodnocení zdravotního stavu pro zařazení do příslušného stupně závislosti 
 
Žadatelé o peněžní dávku budou podle svých schopností (resp. neschopnosti vykonávat určité úkony) 
zařazeni do 4 skupin. 
Již nyní si můžete předběžně spočítat, do které skupiny závislosti zřejmě budete zařazeni. 
 
Co říká zákon? 
 
Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

a. stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než  12 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti, 

b. stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než  18 úkonech péče o vlastní 
osobu a  soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti, 

c. stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje  každodenní pomoc nebo dohled při více než 24  úkonech péče o vlastní osobu a  
soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti, 

d. stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a  
soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti. 

 
Posuzované úkony budou stanoveny vyhláškou, v následujícím textu je uveden návrh posuzovaných 
úkonů: 
 
Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat  úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti 

a odchylný způsob hodnocení těchto úkonů u osob do 18 let věku 
 
 



I. Úkony péče o vlastní osobu 
 
a)   příprava stravy: 

1. rozlišení jednotlivých druhů potravin a nápojů, 
2. výběr nápojů, 
3. výběr jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu, 
4. vybalení potravin, 
5. otevírání nápojů; 
 
úkon se nehodnotí u osob do 5 let věku; 
 

b)  podávání a porcování stravy: 
1. podávání stravy v obvyklém denním režimu, 
2. schopnost dát stravu na talíř nebo misku a jejich přenesení, 
3. rozdělení stravy na menší kousky za používání alespoň lžíce, 
4. míchání, lití tekutin, 
5. uchopení nádoby s nápojem, přenesení nápoje, lahve, šálku; 
úkon se nehodnotí u osob do 5 let věku; 
 

c)  přijímání stravy, dodržování pitného režimu: 
1. přenesení stravy k ústům alespoň lžící, 
2. přenesení nápoje k ústům, 
3. konzumace stravy a nápojů obvyklým způsobem; 
 
úkon se nehodnotí u osob do 3 let věku; 
 

d)   mytí těla: 
1. umytí rukou, obličeje,  
2. utírání se; 
 
úkon se nehodnotí u osob do 6 let věku; 
 

e)   koupání nebo sprchování: 
1. provedení celkové hygieny, včetně vlasů, 
2. péče o pokožku; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 6 let věku; 

 
f)   péče o ústa, vlasy, nehty, holení: 

1. čištění zubů nebo zubní protézy, 
2. česání vlasů, 
3. čištění nehtů, stříhání nebo opilování nehtů, 
4. holení; 
 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; činnost uvedená v bodu 4 se nehodnotí u osob do 15 let 

věku; 
 

g)  výkon fyziologické potřeby včetně hygieny: 
1. regulace vyprazdňování moče a stolice, 
2. zaujetí vhodné polohy při výkonu fyziologické potřeby, 
3. manipulace s oděvem před a po vyprázdnění, 
4. očista po provedení fyziologické potřeby; 

 
 úkon se nehodnotí u osob do 5 let věku; 

 
h)  vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh: 

1. změna polohy těla z polohy v leže do polohy v sedě nebo ve stoji a opačně, 
2. změna polohy ze sedu a do sedu, 
3. změna polohy z boku na bok; 

 



úkon se nehodnotí u osob do 2 let věku; 
 
i)  sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě: 

1. schopnost vydržet v poloze v sedě po dobu alespoň 30 minut, 
2. udržování polohy těla v požadované poloze při delším sezení; 

 
j)  stání, schopnost vydržet stát: 

1. stání, popřípadě s přidržování nebo s oporou o kompenzační pomůcku, 
2. setrvání ve stoji, popřípadě s přidržování nebo s oporou po dobu alespoň 10 minut, 
3. změna polohy do stoje a ze stoje; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 2 let věku; 

 
k)  přemisťování předmětů denní potřeby: 

1. vykonávání koordinovaných činností při manipulaci s předměty, 
2. rozlišení předmětů, 
3. uchopení předmětu rukou nebo oběma rukama, 
4. zdvihnutí předmětu, 
5. přenášení předmětu z jednoho místa na druhé; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 3 let věku; 

 
l)  chůze po rovině: 

1. chůze, popřípadě s použitím kompenzačních pomůcek krok za krokem, 
2. chůze v bytě, 
3. chůze v bezprostředním okolí bydliště, 
4. udržení požadovaného směru chůze, 
5. chůze okolo překážek; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 2 let věku; 

m)  chůze po schodech nahoru a dolů: 
chůze po stupních směrem nahoru  a dolů, popřípadě s použitím opory o horní končetiny nebo 
kompenzační pomůcky; 
 

úkon se nehodnotí u osob do 3 let věku; 
 

n)   výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení: 
1. výběr oblečení odpovídajícího situaci, prostředí a klimatickým podmínkám, 
2. rozeznání jednotlivých částí oblečení, 
3. vrstvení oblečení ve správném pořadí; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 6 let věku; 

 
o)   oblékání, svlékání, obouvání, zouvání: 

1. oblékání spodního a vrchního oděvu na různé části těla, 
2. obutí vhodné obuvi, 
3. svlékání oděvu z horní a dolní části těla, 
4. zouvání; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 6 let věku; 

 
p)  orientace v přirozeném prostředí: 

1. orientování se v prostoru bytu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky, 
2. orientování se v okolí domu nebo školy, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky, 
3. poznávání blízkých osob, 
4. opuštění bytu, 
5. opětovný návrat do bytu; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 2 let věku; činnosti uvedené v bodech 2, 4 a 5 se nehodnotí u osob 

do 7 let věku; 



 
q)  provedení si jednoduchého ošetření: 

1. ošetření kůže, 
2. výměna jednoduché pomůcky nebo zdravotnického prostředku, 
3. přiložení ortézy nebo protézy, 
4. dodržování diety, 
5. provádění cvičení; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 

 
r) dodržování léčebného režimu: 

1. dodržování pokynů ošetřujícího lékaře, 
2. příprava léků, 
3. pravidelné užívání léků, 
4. aplikace podkožních injekcí, 
5. provádění inhalací, převazů, 
6. rehabilitace; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku. 

 
II. Úkony soběstačnosti 
 
a)  komunikace slovní, písemná, neverbální: 

1. komunikace prostřednictvím mluvených zpráv a srozumitelné řeči s použitím 
kompenzačních pomůcek, například sluchadel, 

2. komunikace prostřednictvím písemných zpráv, 
3. komunikace gestikulací; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 2 let věku; činnost uvedená v bodu 2 se nehodnotí u osob do 8 let 

věku; 
 
b)  orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí: 

1. rozlišování známých osob a cizích osob, 
2. znalost hodin, 
3. rozlišení denní doby, 
4. orientování se v místě bydliště, prostředí školy nebo zaměstnání, 
5. zvládání pouličního provozu, 
6. dosažení cíle své cesty; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 

 
c)  nakládání s penězi nebo jinými cennostmi: 

1. znalost hodnoty peněz, 
2. rozpoznání hodnoty jednotlivých bankovek a mincí, 
3. rozlišení hodnoty věcí; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 

 
d)  obstarávání osobních záležitostí: 

1. styk a jednání se školou, zájmovými organizacemi, 
2. jednání se  zaměstnavatelem, úřady, zdravotnickými zařízení, bankou, 
3. obstarání si služeb; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; činnosti uvedené v bodech 2 a 3 se nehodnotí u osob do 

18 let věku; 
 
e)  uspořádání času, plánování života: 

1. dodržování denního a nočního režimu, 
2. plánování a uspořádání osobních aktivit během dne a během týdne, 
3. rozdělení času na pracovní a domácí aktivity a na volný čas, 



4. využití času podle potřeb a zájmů; 
 

úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 
 
f)  zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku: 

1. předškolní výchova, školní vzdělávání nebo odborný výcvik, nebo získávání nových 
sociálních dovedností, 

2. mimopracovní aktivity podle zájmů a místních možností (hry, sport, kultura, rekreace), 
3. vstupování do vztahů a udržování vztahů s jinými osobami podle potřeb a zájmů; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 3 let věku; 

 
g)  obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování): 

1. plánování nákupu, 
2. vyhledání příslušného obchodu, 
3. výběr zboží, 
4. zaplacení nákupu,  
5. přinesení běžného nákupu; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 10 let věku; 

 
h)  vaření, ohřívání jednoduchého jídla: 

1. sestavení plánu jídla, 
2. očištění a nakrájení potřebných surovin, 
3. dávkování surovin a přísad, 
4. vlastní příprava jednoduchého teplého jídla, tj. jídla s malým počtem surovin a přísad, na 

jehož úpravu jsou potřebné jednoduché postupy za použití spotřebiče; 
 

úkon se nehodnotí u osob do 15 let věku; 
 
i)  mytí nádobí: 

1. umytí a osušení nádobí,  
2. uložení použitého nádobí na vyhrazené místo; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 10 let věku; 

 
j)  běžný úklid v domácnosti: 
           mechanická nebo přístrojová suchá a mokrá očista povrchů, nábytku, podlahy v bytě; 
 

úkon se nehodnotí u osob do 12 let věku; 
 
k)  péče o prádlo: 

1. třídění prádla na čisté a špinavé, 
2. skládání prádla, 
3. ukládání prádla na vyhrazené místo, 
4. drobné opravy prádla, např. přišití knoflíku; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 10 let věku; 

 
 
l)  přepírání drobného prádla: 

1. rozlišení jednotlivých druhů prádla, 
2. praní drobného prádla v ruce, 
3. sušení prádla; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 10 let věku; 

 
m)  péče o lůžko: 

1. ustlání, rozeslání lůžka, 
2. výměna lůžkovin; 



 
úkon se nehodnotí u osob do 10 let věku; činnost uvedená v bodu 2 se nehodnotí u osob do 15 

let věku; 
 
n)  obsluha běžných domácích spotřebičů: 

1. zapnutí,  vypnutí běžných domácích spotřebičů, např. rozhlasu, televize, ledničky,  varné 
konvice, mikrovlnné trouby,   

2. telefonování; 
 

úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 
 
o)  manipulace s kohouty a vypínači: 

1. ovládání manipulace s kohouty a vypínači, 
2. rozlišení kohoutů a vypínačů, 
3. ruční ovládání vodovodních kohoutů a elektrických vypínačů; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 

 
p)  manipulace se zámky, otevírání , zavírání oken a dveří: 

1. zavírání a otevírání zámků dveří, 
2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích mechanismů u oken; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 

 
q)  udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady: 

1. udržování vybavení domácnosti v čistotě, 
2. vydělování odpadů, 
3. vynášení odpadů na vyhrazené místo; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 7 let věku; 

 
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti: 

1. obsluha topení, 
2. praní prádla, 
3. žehlení prádla; 

 
úkon se nehodnotí u osob do 15 let věku. 

 
Pokud nezvládnete třeba jen jeden dílčí (číslovaný) úkon (např. u posledního písmene - obsloužíte 
topení, vyperete si prádlo ale nedokážete ho vyžehlit), budete považováni za neschopné splnit celý 
úkon (v tomto příkladu celý bod r) a bude vám přiznán jeden bod. 
 
Podle zařazení do stupně závislosti bude přiznána i výše příspěvku: 
 
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 
3 000 Kč u stupně I (lehká závislost), 
5 000 Kč u stupně II (středně těžká závislost), 
9 000 Kč u stupně III (těžká závislost), 
11 000 Kč u stupně IV (úplná závislost).  
 
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 
2 000 Kč u stupně I (lehká závislost),  
4 000 Kč u stupně II (středně těžká závislost),  
8 000 Kč u stupně III (těžká závislost), 
11 000 Kč u stupně IV (úplná závislost). 
 
 
Ke konci roku zaniká dosavadní příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu (POB) a také zvýšení 
důchodu pro bezmocnost. Osoby, kterým ke konci roku náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, se 
od 1. ledna 2007 považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. 



Česká správa sociálního zabezpečení předá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností seznam 
osob, kterým ke dni 31.12.2006 náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost. 
 
V následující tabulce je „převod“ současných stupňů bezmocnosti a POB na nové stupně závislosti: 
 
Nový stupeň závislosti Dosavadní 

bezmocnost 
Dosavadní 
bezmocnost + POB 

Dosavadní osoby do 
18 let 

I. stupeň - lehká částečná   
II. stupeň - středně 
těžká 

převážná částečná bezmocnost 
při věku nad 80 let + 
nárok na POB 

 

III. stupeň - těžká úplná převážná bezmocnost 
+ nárok na POB 

dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené 
dítě vyžadující 
mimořádnou péči 

 
 
Každý, kdo bude pobírat tento příspěvek (uživatel), bude muset příspěvek použít pouze na úhradu 
sociálních služeb. 
Uživatel si bude volit poskytovatele služeb. Má svobodnou volbu mezi: 
- péčí v rodině, 
- osobní asistencí, 
- pečovatelskou službou, 
- centry denních služeb, 
- pobytem v zařízení ústavní péče, 
- kombinací různých druhů služeb. 
 
Mezi uživatelem (osobou pobírající příspěvek) a poskytovatelem služeb se uzavírá smlouva. Ve 
většině případů (přesně stanoví zákon) musí být smlouva uzavřena písemně. Např. u osobní 
asistence a pečovatelské služby musí být vždy uzavřena písemná smlouva. Vzhledem k tomu, že 
poskytovatelem sociální služby může být i osoba blízká (manžel, rodiče, děti...), bude se muset 
písemná smlouva uzavírat i v rámci rodiny. 
Poskytovatelé sociálních služeb budou moci poskytovat služby pouze na základě oprávnění 
k poskytování služeb. Oprávnění se bude vydávat na základě registrace (u krajského úřadu). 
Před začátkem poskytování sociálních služeb bude muset poskytovatel uzavřít pojistnou smlouvu pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. 
Zákonem je dána výjimka, která stanoví, který poskytovatel sociálních služeb nepodléhá registraci - 
Registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto 
činnost nevykonává jako podnikatel. Takže rodinní příslušníci (osoba blízká), pokud neposkytují 
služby jako podnikatelé, se registrovat nemusí. Osoba blízká rovněž nebude muset uzavírat pojištění 
(pravděpodobně). 
 
Zákon o sociálních službách zavádí i inspekci poskytovatelů sociálních služeb. Inspekce se provádí u 
poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů 
sociálních služeb uvedených v § 84 (zjednodušeně řečeno jsou to poskytovatelé z jiných zemí EU a 
zdravotnická zařízení ústavní péče). 
Obecní úřady budou kontrolovat (úředníci mají ze zákona možnost vstupovat do bytů), zda se 
příspěvek používá skutečně na úhradu sociálních služeb. 
Maximální výše cen za konkrétní služby budou stanoveny vyhláškou. (Návrh vyhlášky např. stanovuje 
maximální výši úhrady za poskytování osobní asistence na 85 Kč za hodinu, za poskytování 
pečovatelské služby např. u pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, u pomoci při 
osobní hygieně nebo u poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, u poskytnutí stravy nebo pomoci při 
zajištění stravy také na 85 Kč za hodinu.) 
 
 
Rady na závěr: 
 
- sledujte informace ve sdělovacích prostředcích 
- sledujte informace na našem webu www.c-m-t.cz, kde vám budeme průběžně poskytovat nejnovější 
informace a vypracujeme návod - postup při žádosti o příspěvek 



- už během listopadu se na obecních úřadech (asi na sociálních odborech) začněte zajímat o možnost 
podat žádost o příspěvek 
- rada závěrem pro ty, pro které je současný „příspěvek na bezmocnost“ a příspěvek na péči o osobu 
blízkou podstatnou částí celkových finančních příjmů - od začátku roku budete důchod dostávat bez 
„příspěvku na bezmocnost“ a nebudete dostávat ani příspěvek na péči o osobu blízkou. Vyplácení 
těchto původních dávek v rámci nového příspěvku se může opozdit i o několik měsíců, je nutné na to 
pamatovat a případně si vytvořit nějakou rezervu na prvních několik měsíců roku 2007. 
 
Příspěvek pro vás připravil Roman Folvarský (stav k září 2006) 
 
 
 
 
Dopis z konference 
 
Vážení čtenáři, 
dne 8.6.2006 se v prostorách pražského hotelu DUO konala konference Národní rady zdravotně 
postižených ČR a Evropského fóra zdravotně postižených na téma „Mainstreaming problematiky osob 
se zdravotním postižením do politiky na regionální a místní úrovni“, které jsem se účastnil za 
Společnost C-M-T. 
Ještě před samotným zahájením jsem kontaktoval pana Krásu v otázce lázeňské péče a její indikace 
pro pacienty s C-M-T každý rok. Bohužel se mi nedostalo uspokojivé odpovědi. 
Následovalo zahájení konference, kterého se ujal osobně pan Václav Krása. Zmínil princip činnosti 
NRZP, nastínil změny v připravovaných zákonech. Zdůraznil přínos integrace postižených do běžné 
společnosti a v neposlední řadě přístup k běžné formě studia. 
Velmi zajímavým tématem byla otázka hromadné dopravy, zejména nasazení nízkopodlažních 
autobusů a vlaků vybavených plošinami pro vozíčkáře. Myslím, že velký kus záslužné práce odvedli 
zastupitelé krajů: Libereckého, Pardubického a regionu Brno. Zde je snaha o integraci nás 
postižených, ale i seniorů do běžného života hmatatelná. Ať jde o bezbariérové dopravní prostředky, 
přístupnost služeb, úřadů a bydlení. Osobně mám velmi dobré zkušenosti s nízkopodlažními autobusy 
i tramvajemi v Liberci. 
Dalším mluvčím byla paní Mgr. Danuše Fomyczewová z KÚ Pardubického kraje, která se zaměřila na 
možnost individuálního čerpání služeb dle aktuálních potřeb postižených. Hlavní změnou proti 
současnému stavu je, že nám je dle rozsahu postižení na příslušném posudkovém pracovišti přiznána 
sociální dávka. Z těchto peněz si každý hradí služby, které nejlépe vyhovují jeho potřebám. Snahou je 
získávání grantů pro seniory a zdravotně postižené. Přidělené finance jsou použity na podporu 
terénních služeb (služba do domu). 
Zajímavé poznatky prezentovala paní Rika Detmers, která je expertem Evropského fóra zdravotně 
postižených v Holandsku. Posluchače seznámila s národní situací a činností AGENDy 22. Hlavním 
principem řešení problému je zde minimálně trialog mezi lékaři - úřady - postiženými. Jen takto je 
možno dojít k všeobecné spokojenosti. Při řešení nové výstavby často dochází k diskusi se tavaři pro 
dosažení co nejlepších výsledků a přístupnosti objektů. 
Tolik k jednotlivým příspěvkům. A co to vlastně je mainstreaming? Nejde o nic menšího než účast 
postižených při projednávání nových zákonů. Řešení všeho, co se nás přímo dotýká, pomůže nám 
v každodenním životě a zlepší jeho kvalitu. Proto se nebojme a berme se o svá práva. 
Lubomír Můr 
P.S. 
V omezeném množství mohu poskytnout záznam z konference na mikrokazetách. 
 
 
Společnost C-M-T na Slovensku  
 
Z podnětu diskuze se slovenskými lékaři na 40. dnech dětské neurologie konaných na jaře v Janských 
Lázních jsme se vydali na 20. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD do Košic. Cílem bylo 
oslovení slovenských neurologů ve smyslu  iniciování vzniku svépomocné organizace či sdružení 
pacientů s chorobou CMT na Slovensku. V posledních zářijových dnech nás přivítaly prosluněné 
Košice letními teplotami.  
 
V průběhu čtyřdenního sjezdu neurologů kontaktovaly náš stánek desítky lékařů, kteří se seznámili s 
naší prací a odnesli si spoustu tiskových materiálů. Deset slovenských lékařů začalo s námi 



spolupracovat a z úst některých z nich byla slyšet snaha o iniciování vzniku podobné společnosti na 
Slovensku. 
 
Někteří z lékařů velmi ocenili náš partnerský postoj ke kolegům ze Slovenska, kteří jsou postiženi 
onemocněním CMT. Stánek navštívilo i mnoho lékařů, kteří nás již znají z minulých akcí (např. 
MUDr.Šišková, MUDr. Kraus, MUDr. Zumrová, MUDr. Koudele) s tím, že nám např. pan ředitel 
Státních lázní Janské Lázně s. p. MUDr. Koudele sdělil snad pozitivní informace ohledně lázeňské 
léčby (změna indikačního seznamu). Máme pochopení k  životním problémům našich slovenských 
kolegů s nemocí CMT, kteří jsou v podobné situaci jako my před cca. deseti lety. Byli bychom rádi, 
pokud by jim naše přítomnost v Košicích do budoucna pomohla.  
Ing. Josef Zajíc 
 

 
s MUDr. Bratským z FN Košice 
 
 
Firma Erotic City nabízí pomoc zdravotně postiženým 
 
Firma Erotic City, obchodní síť prodejen s erotickými pomůckami a videopůjčovnami, se rozhodla 
investovat část svého zisku do řady potřebných oblastí formou různých podpor a sponzoringu. Na 
základě této myšlenky vznikl projekt na podporu osob se zdravotním handicapem. 
Spolupráci na prezentaci zmiňovaného projektu přislíbila i Mgr. Jana Flechtnerová, první mediálně 
známá handicapovaná modelka v ČR. Její interview s panem Milanem Horáčkem, který má na starost 
marketing firmy Erotic City, je součástí celého rozsáhlejšího článku připravovaného k publikaci na 
internetových stránkách - adresu webových stránek Jany Flechtnerové vám bohužel zatím nemůžeme 
poskytnout, protože stránky ještě nejsou dokončeny, ale jakmile budou, dáme vědět. Více o firmě 
Erotic City se můžete dozvědět už nyní na stránkách www.eroticcity.cz. Pokud vás trápí jakýkoliv 
problém v této oblasti, nestyďte se zeptat - pan Milan Horáček říká: „Projekt se jmenuje Pomáháme. 
To znamená, po vznesení dotazu, ať písemnou formou prostřednictvím e-mailu nebo ústní přímo 
v prodejně od našich pracovníků obdržíte profesionální odpověď, radu, návod. Naším cílem je osobám 
s handicapem jejich sexuální život umožnit, usnadnit, mít z něho radost.“  
 
 
Z tisku: 
 
Příplatek 200 Kč na mobil bude až od ledna 
 
Praha (naj, pmr) - Nová sociální dávka - příspěvek na mobil - se začne vyplácet v lednu. Dostanou ji 
klienti všech tří sítí, tedy O2 (dříve Eurotelu), T-Mobilu nebo Vodafonu. Rozhodl o tom Český 
telekomunikační úřad. 
Příplatek činí 200 korun měsíčně. Podle zákona, schváleného před volbami, má nárok každý, kdo 
aspoň šest měsíců v roce pobíral sociální dávky. To znamená, že jednotlivec či rodina musí mít nižší 
příjmy, než je životní minimum. To splňují dlouhodobě nezaměstnaní, ale i řada lidí s nízkými platy. 



Například rodina se dvěma dětmi by měla mít nárok na „mobilovné“, pokud bude její měsíční příjem 
nižší než 12 tisíc korun. Matka s jedním dítětem by měla na dávku dosáhnout, pokud nevydělá více 
než sedm tisíc čistého. 
O vyplacení mobilovného, stejně jako u dalších sociálních dávek, rozhodují sociální úřady. Ty se 
nedívají jen na to, je-li člověk nezaměstnaný, ale i jestli neměl nějaké odstupné z firmy či nemá doma 
něco luxusního na prodej. 
Kdo projde sítem úředníků, dostane potvrzení, se kterým půjde k O2, T-Mobilu nebo k Vodafonu. Tam 
dostane slevu nebo speciální tarif. Operátor si pak vyfakturuje peníze ze státního rozpočtu. 
Když Paroubkova vláda schvalovala princip, jak bude mobilovné fungovat, odhadla, že se za něj utratí 
kolem půl miliardy ročně. Doplatí na něj postižení lidé, kteří dříve dostávali příplatek 400 korun, ale jen 
na pevnou linku. Jakmile se nárok rozšířil i na početnou skupinu chudých, rozhodla vláda, že půjde jen 
o 200 korun, a to jak pro chudé, tak pro postižené. Nová vláda však může částky změnit. 
 
MF DNES 6.9.2006 
 
 
Společnost C-M-T dostala od obce Závada sponzorský dar ve výši  
2.000 Kč. Chystáme malé vánoční překvapení pro děti. Proto prosíme, kdo má děti do 15 let a 
ještě o tom neinformoval Blanku Klouzalovou, kontaktujte ji.  
 
                                                                          
Holandsko 2007 pro C-M-T  
JARNI  KVĚTINOVÉ  KORZO  
19. – 22. dubna 2007 
   
CK Petr Mauthner,  Jablonec nad  Nisou  
tel./ fax : 483 312 666, mobil : 602 408 606 
e-mail: info@mauthner.cz, www.mauthner.cz  
 
Termín: 19.- 22.4.2006 
Doprava: autobusem Karosa. Autobus bude z Liberce, odjezd je zatím naplánován z Prahy.  
Cena pro 30 až 34 zájemců: 5445,- Kč 
Cena zahrnuje 1x ubytování v hostelu nebo chatkách s PP 

dopravu dálkovým autobusem 
úrazové pojištění 
průvodce 

Cena nezahrnuje návštěvu:  
Aalsmeer: největší burza řezaných květin na světě /vstup cc 5 EU 
Madurodam: miniaturní Holandsko ( v měřítku 1 : 25 ) / vstup cc 13 EU 
Rotterdam: vyhlídka na největší evropský přístav z věže Euromast 
(vyhlídková věž 185 m s rotujícím vesmírným modulem Space /vstup cc 9 EU 
Keukenhof: květinový park mezi tulipánovými poli na ploše 28 ha – se  6-7 miliony 
jarních cibulovin / vstup 13 EU  
Amsterdam: podvečerní projížďka lodí /jízdné cc 10 EU                                                                    
večerní procházka centrem – čínskou čtvrtí    

Ubytování : 1 noc / je v ceně / Rotterdam dvojlůžkové chatičky / hostel / soukromí  
 
Zájemci nech se přihlásí u p.Můra Lubomíra  do 10.11.2006,  budou Vám zodpovězeny  podrobné 
informace i k složení zálohy v částce 2.000 Kč.  
Adresa : Můr Lubomír, Karlovarská 253, Lubenec 439 83, tel. 415 212 323, mob. 737 321 113                    
 
 


