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INFORMACE o Sdružení pro rehabilitaci osob
po cévních mozkových příhodách
Sdružení pro rehabilitaci osob po
cévních mozkových příhodách (dále
jen Sdružení CMP) vzniklo v roce
1990. Je významnou neziskovou organizací v České republice, která se komplexní následnou péčí o takto nemocné
pacienty zabývá. Naše působnost je
celorepubliková. V současné době evidujeme kolem 1300 členů. Podle statistických údajů ročně postihne cévní
mozková příhoda v České republice
více než 30 000 osob, kolem 10 000 zůstává s trvalými následky.
Smyslem naší práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní
situaci a pomoci mu v pochopení, že
ani tímto závažným onemocněním
život nekončí, ale může, byť v jiné

kvalitě, důstojně pokračovat. Vždyť
dnešní hektická doba je díky stresům podhoubím cévní mozkové příhody a pacientem může být v příští
minutě každý z nás.
REKONDIČNÍ POBYTY
Každoročně zajišťujeme pět až šest
čtrnáctidenních rekondičních pobytů
v rekreačních zařízeních v Čechách
a na Moravě.
Smyslem pobytů je intenzivní komplexní rehabilitace, při které se účastník současně učí, jak se vyrovnávat
s novou životní situací.
Náplň celodenního programu:
• individuální a skupinové cvičení

• ergoterapie
• psychoterapie a arteterapie
• při poruchách řeči logopedická reedukace
• nácvik používání kompenzačních
pomůcek ke zlepšení soběstačnosti
v běžných denních i pracovních činnostech
• přednášky se zdravotní a sociální tematikou
• vycházky a výlety do okolí
• společenské a sportovní akce – taneční večery, karneval, olympiáda apod.
Nezapomínáme ani na rodinné příslušníky, kteří se zúčastňují našich RP
jako doprovod. Na každém rekondičním pobytu je tým zdravotníků složený
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z lékaře, většinou neurologa nebo internisty, logopeda, psychologa, dvou až
čtyř fyzioterapeutů a ergoterapeuta.
Rekondičních pobytů se účastní až
tři sta pacientů ročně.
Každoročně narůstá zájem pacientů
o rekondiční pobyty. Je to způsobeno
prokazatelným zlepšením zdravotního stavu účastníků i po uplynutí delší
doby od mozkové příhody.

procesu úplně opomenuta. Vědomí, že
nejsem sám, že stále patřím mezi ostatní, že mohu být něco platný, mnohdy
zázračně vylepší i zdravotní stav pacienta. Docházka do klubu je pro většinu
nemocných tak důležitou skutečností,
jako pro zdravého člověka docházka
do práce.

KLUBY CMP

Cévní mozková příhoda je nejčastějším příčin invalidity. Postižení po
CMP je často velmi závažné, rozsáhlé a mnohdy zahrnuje kromě postižení tělesného i zhoršení komunikačních schopností a velmi často změny
psychiky. Většinou se pacient stane
neschopným pracovat, zabezpečit finančně sebe i rodinu a naopak se stává
závislým na druhé osobě. Zřídka ví,
na jakou instituci se má obrátit, jaká
jsou jeho práva, na které služby a pří-

Kluby CMP svojí činností navazují na rekondiční pobyty. Zakládáme
a provozujeme je po celé České republice. Fungují v závislosti na počtu
členů v jednotlivých regionech dvakrát
až čtyřikrát měsíčně a probíhá v nich
fyzioterapie, logopedie a psychoterapie. Zejména v klubech dochází k velice cenné rehabilitaci sociální, která je
prakticky ve všech složkách léčebného
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PORADENSKÁ ČINNOST

spěvky má nárok, jaké jsou další možnosti rehabilitace a pomoci. V rámci
poradenství a ve spolupráci s dalšími
institucemi chceme naše klienty informovat o optimálních postupech při
ucelené rehabilitaci a to jak zdravotní,
tak i společenské a sociální.
KONTAKT
Sdružení CMP
Elišky Peškové 17
150 00 Praha 5
e‑mail: scmp@volny.cz
telefon: 776 721 519, 777 610 827
Úřední dny:
Pondělí: 9–15 hod.
Středa: 9–15 hod.
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Nabídka rekondičních pobytů na rok 2022
Rekondiční pobyty jsou pořádány
za podpory Ministerstva
zdravotnictví.
Doprava na všechny rekondiční pobyty je vlastní. Pokud někdo s účastníků
nebude mít zajištěnou dopravu, označí
na přihlášce a Sdružení CMP pomůže
dopravu zajistit.
Upozorňujeme, že na rekondiční pobyt
lze vzít psa pouze po předchozí domluvě se Sdružením CMP!!!
Pečlivě si vše pročtěte a přiloženou
a řádně vyplněnou přihlášku zašlete
na adresu Sdružení CMP.
Termín uzávěrky přihlášek:
jaro do 31. 3. 2022
podzim do 31. 7. 2022

Údaje o zdravotním stavu musí vyplnit
a potvrdit lékař.
Vyplňte pečlivě celou přihlášku a podepište čestné prohlášení!
Při zařazování pacienta na pobyt
bude výkonná rada zohledňovat stanovisko lékaře a možnosti ubytovacího zařízení. Předem upozorňujeme
na možnost ubytování ve vícelůžkových pokojích, pokud bude pobyt
plně obsazen. Vyrozumění o zařazení na příslušný pobyt dostanete
nejpozději 14 dní před nástupem
současně s poukázkou na zaplacení
a s dalšími informacemi. V případě,
že pobyt bude již naplněn, budete zařazeni na místa náhradníků a obdržíte včas zprávu o případném nástupu
na pobyt.

Storno podmínky:
Pokud zrušíte svoji účast na pobytu ve lhůtě kratší než jeden měsíc před
nástupem pobytu), jsme oprávněni požadovat po Vás storno poplatek ve výši
50 % z ceny pobytu. pokud zrušíte svoji účast 3 a méně dní před nástupem,
budeme po Vás požadovat stornovací
poplatek ve výši 100 % ceny pobytu,
pokud nebude zajištěn náhradník.
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HOTEL ŠEDÝ VLK

HOTEL BEZDĚZ

HOTEL ASTORIA

www.hotel‑sedy‑vlk.cz
Hotel Šedý vlk je umístěn v centru Ha‑
rrachova, který se nachází v západních Kr‑
konoších na rozhraní Jizerských hor a údolí
řeky Mumlavy, pod Čertovou horou a patří
mezi naše významná horská letoviska.
Ubytování je v hotelu bez výtahu ve
dvou a třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením Pobyt je vhodný pro
fyzicky zdatnější klienty, protože hotel
nemá výtah. Hotel má bazén.

www.hotelbezdez‑machovojezero.cz
Hotel Bezděz se nachází necelých 80 km
od Prahy. ve Starých Splavech a leží prak‑
ticky přímo na břehu Máchova jezera. Uby‑
tování je ve dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích, které jsou vybaveny samostat‑
ným sociálním zařízením, balkonem a TV se
satelitem. V hotelu je k dispozici recepce,
směnárna, trezory, restaurace, denní bar
s terasou, minitělocvična se stolním teni‑
sem, kulečník, krytý bazén (18×6 m), sauna,
vířivé koupele, masáže a minigolf.

www.hotel‑astoria.cz
Hotel Astoria je umístěn na kraji Jan‑
ských Lázní, ale pouze 350 metrů od lázeň‑
ské kolonády a 10 min od kabinové lano‑
vé dráhy na Černou horu. Okolí hotelu je
vhodné k rovinatým procházkám po kolo‑
nádě. Ubytování bude ve dvou kategoriích.
V pokojích 2 – 3 lůžkových s vlastním so‑
ciálním zařízením (sprcha, umyvadlo, WC,
TV/SAT) v prvním a druhém patře hotelu
a v pokojích 2 – 3 lůžkových se společným
sociálním zařízením, kde je bezbariérový
přístup. Na každý turnus bude k dispozici
jeden bezbariérový pokoj pro vozíčkáře.
Podrobnější informace o hotelu najdete na
webových stránkách.

HARRACHOV

DEPENDACE F. KOUBA
STARÉ SPLAVY

www.hotelbezdez‑machovojezero.cz
Budova je obklopená zahradou. Každý po‑
koj má samostatné sociální zařízení, TV a na‑
chází necelých 80 km od Prahy ve Starých
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STARÉ SPLAVY

Splavech a leží prakticky přímo na břehu Má‑
chova jezera. Ubytování je ve dvoulůžkových
a třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny
samostatným sociálním zařízením, balkonem.

JANSKÉ LÁZNĚ
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Informovanost neformálních pečujících o blízké
po cévních mozkových příhodách/CMP
ÚVOD
Jak se blízcí lidi po CMP orientují v informacích, které v roli pečujících potřebují? Je informací málo nebo
moc? Jak najít právě ty informace, které
v dané chvíli specificky potřebují? Jak
je najít včas? Kdo v tom může pomoci?
Tyto a další otázky byly předmětem interaktivní diskuse a sdílení zkušeností
zainteresovaných subjektů v neformální
péči na závěrečné konferenci k projektu
VISNEP – Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro
neformální pečující o osoby po cévních
mozkových příhodách.
Konferenci pořádala Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií ve
spolupráci s Vysokou školou báňskou –
Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou elektrotechniky a informatiky.

Spojení technické a netechnické sféry
výzkumu nebylo náhodné. Univerzity reagovaly na výzvu programu Éta
Technologické agentury ČR, jehož cílem je propojovat obě sféry při řešení
celospolečenských výzev a podporovat
tak synergický efekt 1) jejich spolupráce
v kontextu odlišných oborových disciplín. Jakkoli to nebyla snadná cesta,
věříme, že výsledky projektu přispějí nejen k informovanosti samotných
neformálních pečujících (zpravidla
jde o rodinné příslušníky, kteří pečují
o blízkého v domácím prostředí), ale
že budou využitelné také pro další subjekty neformální péče i mimo ně. Mezi
1 Efekt spolupůsobení, kdy je výsledný účinek současně působících složek vyšší než souhrn účinků
jednotlivých složek. Synergický efekt bývá někdy
znázorňován jako 1 + 1 > 2.

tyto subjekty patří praktičtí lékaři (kteří znají své pacienty, potažmo ty, kdo
o ně doma pečují), sociální pracovníci
v terénu, v obcích, v krajích, dobrovolníci apod.
Konference se v souladu s cíli projektu zaměřila na fenomén informovanosti. Hlavním cílem setkání byla
neformální diskuze k výše uvedeným
otázkám. Zajímaly nás jak názory pečujících, tak těch, kdo se snaží o jejich
podporu a pomoc. S ohledem na epidemiologická opatření probíhající pandemie Covid-19 byla konference organizována jako hybridní – řečníci byli
fyzicky přítomni ve studiu, účastníci
konference se mohli do diskuse zapojit buď přímými vstupy z platformy
ZOOM nebo formou chatu na YouTube, kde byla konference vysílána v pří9
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mém přenosu. Z konference je pořízen
záznam a pro zájemce bude umístěn na
webu Sdružení pro rehabilitaci osob po
cévních mozkových příhodách.
Příspěvky tohoto sborníku nejsou
s to zachytit samotnou dynamiku diskuse (tu nabízí zmíněný záznam z konference), přibližují však různé úhly
pohledu – co pro pečujícího znamená,
či může znamenat, když informace ke
své péči v konkrétní situaci a čase buď
vůbec nemá (a neví, kudy kam) nebo
je jimi naopak přehlcen (či je v nich
ztracen), avšak v „nesprávném“ pořadí
(a neví, kudy kam) a jak se k informacím dostat.
Koncepce sborníku má dvě roviny.
První část obsahuje věcná sdělení a nastiňuje aktuální kontexty vývoje informovanosti pečujících. Do druhé části
jsme se svolením Radky a Jitky, které
se zúčastnily výzkumu (Jitka též konference) zařadili jejich vyprávění – autentické životní příběhy péče o blízkého
10

po CMP. Živým, emotivním podáním,
ale i zcela pragmatickým způsobem
nabízejí své zkušenosti s péčí v jednotlivých fázích péče o své nejbližší, dělí
se se čtenáři o informace, co ve které
fázi péče potřebovaly ony samy pro
svou péči o sebe, co (by) jim při péči
o blízké a sebe pomohlo, co jim naopak
nepomohlo vůbec. Oba příběhy nabízejí otevřený, nezkreslený obraz sebe/
péče, který může pomoci pečujícím jak
na začátku péče, tak dlouholetým bardům v péči nacházet svůj vlastní obraz
pečující/ho. I ostatním, kdo tuto péči
vidí (zatím nebo navždy) jen zvenku
a možná si ne plně uvědomují, že péče
je mnohdy – slovy jednoho z komunikačních partnerů výzkumu „úvazek na
nekonečno“. Výstupy projektu jsou určeny primárně pečujícím. Tomu jsme
uzpůsobili formu konference i sborníku a záměrně jsme opustili tradiční
vědecký formát typický pro výzkumné
projekty.

INFORMOVANOST PEČUJÍCÍCH
O BLÍZKÉ PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH
Informační sítě jsou v soudobém
světě skloňovány zejména v kontextu digitálních sítí, sociálních sítí typu
faceboook, twitter, instagram apod.
Nejstarší informační sítě však spadají
do hlubokého dávnověku a rozvíjí se
s osídlováním Země živočichy různých
řádů a čeledí, a tedy miliony let před
tím, než na Zemi stanuli první lidé. Ani
dnes nepřestáváme obdivovat dokonalé
komunikační informační sítě mravenců, včelstev a dalších společenství zvířecí říše. Jak se orientují v informacích,
které potřebují? Jak nacházejí a vyhodnocují právě ty informace, které v dané
chvíli specificky potřebují? Na rozdíl
od lidí v tom mají jasno…
Kdo má informace, má moc – to je
starodávná pravda. Má moc nad jinými
(ví více a dříve), ale i nad sebou – může
více věcí ovlivňovat svým směrem, ne-
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boť se rychleji a lépe orientuje v různých situacích. Kdo informace nemá,
je závislý na těch, kdo je mají a nakolik
je poskytnout chtějí či mohou. Co když
ale informace chybí úplně? Nebo je informací naopak tolik a z různých stran,
že je prakticky nemožné se v nich v žádoucím čase zorientovat?
Tyto a další otázky jsme si kladli, když jsme uvažovali o možnostech
podpory neformálním pečujícím 2),
kteří v České republice až donedávna
stáli stranou zájmu systémových řešení
pomoci a podpory. Jakkoli se situace
v této oblasti v posledních letech významně mění (tento segment se dostal
do zorného pole Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, vedle již etablovaných odlehčovacích služeb a ošetřovného přibývají různorodé iniciati2 Zpravidla nejbližší rodinní příslušníci člověka po
CMP (manželé/partneři, rodiče, děti), ale také jiné
blízké osoby – vzdálenější příbuzní, přátelé, sousedé, známí, dobrovolníci…

vy k podpoře pečujících, informační
rozcestníky apod.), ve výsledku vzniká paradox. Na jedné straně je zjevný
nárůst specifických služeb pro pečující (zejména poradenství pro pečující,
vzdělávací aktivity pro pečující apod.),
na druhé straně se informace o těchto
iniciativách k pečujícím ne vždy snadno dostanou nebo se k nim nedostanou
vůbec.
… Jako by chyběla „péče o informaci“…
Tím se nemyslí vypustit informaci
(o nějaké aktivitě, projektu, službě) do
světa a očekávat, že se k pečujícím „nějak dostane“. V kontextu neformálních
pečujících aktivní péče o informaci zahrnuje především schopnost pracovat
s poznatkem, že pečující jsou neviditelnou skupinou.
Které pečující můžeme „vidět“?
A cílit tak pro ně informaci o potenciálně prospěšné službě, projektu, iniciativě? V první řadě ty, kteří se dostanou
do zorného pole formálních systémů –

např. při řízeních o příspěvku na péči
nebo při přiznání dávky ošetřovného
(těch je však nesrovnatelně méně, než
pečujících, kteří pečují o blízkého, jenž
na tyto příspěvky z různých důvodů nedosáhne). V druhé řadě ty, kdo začnou
mít v důsledku intenzivní dlouhodobé
péče zdravotní, psychické, sociální,
ekonomické nebo jiné problémy a stanou se uživateli příslušných intervencí
ze strany formálních systémů. Jenže
zde je háček – v oněch formálních systémech figurují primárně jako „pacienti, klienti, uživatelé“ se zdravotním,
psychickým, ekonomickým či jiným
problémem (a těch je již nepochybně
více než v té první řadě). Nejsou však
identifikováni jako „pečující“, byť jejich obtíže v důsledků péče vznikají.
A pak je zde skrytá obrovská armáda
pečujících, kteří mají řadu zdravotních,
psychických, sociálních, ekonomických a dalších problémů někdy i vysoké intenzity, ale nikomu je nesdělují
11
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nebo nemají kapacitu na jejich řešení až
do momentu eskalace problémů, která
je může odstavit z péče a zařadit je do
fronty pacientů, klientů atd. Takže se
vraťme k otázce: jak se informace –
o vaší službě, projektu, iniciativě, která
by viditelným i neviditelným pečujícím
mohla být užitečná – k pečujícím dostane?
Dáte ji na internet!
Vyřešeno.
Pro vás.
Pravděpodobně rozešlete na různá místa
i odkazy na web či digitální sociální sítě.
Možná vyrobíte tištěné letáčky a rozešlete je na různá místa, kde předpokládáte potenciální výskyt pečujících.
Možná aktivujete i své vlastní neformální sítě, aby vaši příbuzní, přátelé,
známí informovali o vaší iniciativě.
Jak je tedy možné, že se znovu a znovu objevují – u digitálně čilých i těch,
kdo internet nepoužívají – opakovaná
sdělení typu „neměl/a jsem žádné in-

formace“, „nikdo mi nedal informace,
co a jak mám dělat, když mi manžela/
manželku přivezli z nemocnice domů“
nebo „na internetu je toho (kupříkladu
o CMP) strašně moc, ale ne toho, co potřebuji právě v tomto časovém bodu“,
„je to zahlcující, ztrácím se v tom“,
„nedaří se mi nalézt informace pro
moji konkrétní situaci“ atd. Kudy vede
ona pověstná Ariadnina nit z Mínótaurova bludiště?
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby
v situaci, kdy se člověk mění z běžného „příbuzného“ na „osobu pečující“
měl okamžitou podporu a informační
servis, jak co dělat v prvních dnech
domácí péče, kam se obrátit pro další
informace, podporu, služby i (to znamená „také“) pro sebe sama. U cévních
mozkových příhod se změny dějí velmi rychle, proto se z příbuzného stane
pečující také poměrně brzy. Pokud je
blízký propouštěn ze zdravotnického zařízení, pak by tyto informace

byly optimální ze strany zdravotně
‑sociálního pracovníka. (Kde je vzít
a nekrást? Všechna zdravotnická zařízení nedisponují zdravotně‑sociálním
nebo sociálním pracovníkem.) Pak tedy
praktický lékař? (Kde by na to vzal čas,
kapacitu, kódy k vykazování na pojišťovnu?) Nebo snad sociální pracovník
v obci v místě bydliště? (Kde by na
takový kontakt vzal pečující v prvních
dnech či týdnech kapacitu? Jak může
vědět, že se vůbec má/může na sociálního pracovníka obrátit, pokud mu to
nikdo v nemocnici neřekl?)
Někdy má pečující štěstí na lidi kolem
sebe – někdo známý poradí, sousedka
odvedle na tom byla před lety s manželem stejně, v rodině máme zdravotně
‑sociálního pracovníka… Mnohdy má
však pečující pocit, že je na to úplně
sám. Nemá ve svém okolí nikoho s podobnou zkušeností, a pokud v nemocnici před nebo po propuštění blízkého nějaké informace dostal, pak se zpravidla
13
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týkaly jen propouštěného pacienta. Kde
jsou tedy informace a kdo je poskytne –
a to nikoli jen O pacientovi pro pečujícího, ale i PRO samotného pečujícího?
O tom, na co by se měl připravit, o tom,
že je potřeba myslet nejen na blízkého,
ale i na sebe a – jak to provést…? Rozlišení tohoto dvojího typu informací pro
jednu a tutéž osobu pečujícího je zcela
zásadní a laickým i expertním poradcům nezřídka uniká. Poskytují informace k péči pro pečovaného, tj. o pečovaném. Informace pro pečujícího chybí.
Informační sítě (ve světle podpory
pečujícím) od těch tradičních „tváří
v tvář“ po současné digitálně anonymizované disponují vysokým objemem informací (kumulace a neustálý
tok informací). V tom je jejich mocný
potenciál podpory, pomoci i péče. Bez
vodítka Ariadniny nitě však zůstanou
bezmocné. Mnozí pečující tak paradoxně propadají prázdnými oky v sítích informací. Důvody tohoto jevu
14

nejsme s to na stránkách sborníku korektně analyzovat. Snažili jsme se však
přispět konferencí, ale zejména hlavními výstupy projektu k spřádání vláken
Ariadniny nitě.
Jak?
Vyvinuli jsme informační systém
(IS) pro konkrétní skupinu neformálních pečujících – v našem případě
pečující o blízké po CMP – který lze
otevřeně kopírovat/modifikovat pro
jiné skupiny pečujících. Pro koho to
bude či může být užitečné? Zejména
pro ty pečující o blízké po CMP, kdo
(dosud nebo nikdy) nespadají do žádného z formálních systémů podpory
pečujícím. IS může být užitečný i těm,
kdo již informace mají, ale nemají
s kým a chtěli by se s někým s podobnou zkušeností spojit. Dále expertním
i laickým poradcům lidí po CMP, kteří
chtějí pomoci i jejich blízkým – pečujícím. IS jsme vyvíjeli pilotně na území
Moravskoslezského kraje (MSK) a po-

čátkem roku 2022 ho předáme organizaci s celostátní působností.
Proč jsme zvolili právě pečující v kontextu cévních mozkových příhod a proč
právě v Moravskoslezském kraji?
Protože pečujících o CMP je mezi
pečujícími velmi mnoho a protože
MSK se tématu neformálních pečujících systematicky dlouhodobě věnuje – definuje a realizuje cílená opatření
na podporu systému neformální péče
v kraji.
Cévní mozkové příhody se dělí
o druhou až třetí příčku z hlediska příčin úmrtí v ČR. Přibližně třetina ataku
CMP nepřežije, třetina se uzdraví nebo
má jen malé zdravotní následky a třetina má trvalé následky s různě dlouhou
a různě intenzivní závislostí na pomoci, podpoře a péči druhých. Dle dostupných statistik Ústavu zdravotnických
informací ke zdravotnímu stavu obyvatelstva a příčin úmrtí je Moravskoslezský kraj na jednom z předních míst
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v evidenci CMP v ČR. Ačkoli nemáme
k dispozici data o počtu přeživších po
akutní CMP konkrétně v MSK, hypoteticky lze předpokládat, že se procento přeživších může blížit obecné statistické křivce 30%. V důsledku tohoto
odhadu se lze domnívat, že i potřeba
institucionální a potažmo neformální
péče lidem po CMP může být v Moravskoslezském kraji – ve srovnání s jinými kraji ČR – vyšší.
Jakkoli je neformální péče v současné době v různých dokumentech
i programech podpory v ČR etablována ve smyslu „pojmenování problému“,
prozatím neexistuje jednotný strategický či koncepční materiál týkající
se pečujících osob na národní úrovni.
Obce a kraje nemají ze zákona povinnost řešit problematiku neformální
péče (pouze „mohou“), řeší ji proto
individuálně zpravidla v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na svém
území, popř. plánu vyrovnávání příle16

žitostí osob se zdravotním postižením.
Některé kraje se problematice pečujících věnují, jiné se v oblasti sociálních
služeb zaměřují na jiná témata.
Co a proč chceme?
Co chceme: (1) aby se k informacím dostali zejména ti pečující o blízké po CMP, kteří nejsou (dosud nebo
nikdy) viditelní ve formálních systémech podpory, (2) aby se dostali k informacím, které potřebují v čase, kdy
je potřebují – pečující na začátku péče
potřebuje jiné informace, než když pečuje dlouhodobě nebo trvale, (3) aby
rozpoznali, které informace pro svou
situaci potřebují, aby se v ní dovedli co
nejdříve zorientovat, (4) aby se mohli
propojit s jinými pečujícími v obdobné
situaci, (5) aby IS, který jsme vyvinuli,
mohli využít i pečující o blízké jiných
cílových skupin modifikací IS na svou
cílovou skupinu. Proč? Protože: (6) pečující jsou neviditelnou skupinou, (7)
někdy je informací příliš mnoho a ne-

jde se v nich vyznat, (8) informací je
příliš málo a nejde se k nim dostat.
Jak jsme to dělali?
Napsali jsme projekt 3) a doufali, že
bude vybrán k realizaci
(1) Formou hloubkových rozhovorů
jsme se ptali přímo pečujících o blízké
po CMP na jejich životní podmínky,
potřeby, zkušenosti s péčí, strategie
řešení, kudy nejít, na jejich doporučení pro jiné pečující nebo instituce.
Jejich sdělení jsme analyzovali a na
jejich základě jsme zpracovali on‑line
dotazníky pro minulé a současné pečující. Všechna tato sdělení tvoří páteř
IS, který opticky vypadá jako (2) běžný
web 4), který je však na rozdíl od větši3 TAČR‑VISNEP Výzkum a vývoj podpůrných sítí
a informačních systémů pro neformální pečující
o osoby po cévních mozkových příhodách viz závěr sborníku.
4 Aktuálně (2021) samostatný web CMP Rádce, který bude od roku 2022 předán Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP, z.s. a stane se nedílnou součástí
webových stránek SCMP.

Javor – informační zpravodaj Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách/CMP
ny statických webů (přidávání a ubírání informací na webu, odkazování přes
linky na jiné části webu) dynamický –
s využitím umělé inteligence aktivně pracuje s informacemi, které se na
webu objevují např. v diskusním fóru
nebo přidáním nového obsahu webu
typu „kde najdu pomoc“ apod.
Inovace našeho řešení spočívá v nízkoprahovosti, tj. vytvoření takového
IS, který vychází a vyvíjí se na základě
přirozeného jazyka aktérů neformální péče (pečujících a dalších, kteří se
zapojovali do tvorby webu), adresněji
reaguje na potřeby pečujících a vytváří podmínky pro snadnější dostupnost
cílených informací o podpůrných sítích
pro pečující v kontextu jejich aktuální
životní situace. K vytvoření IS byly
inovativně využity postupy počítačového zpracování přirozeného jazyka
v kontextu výpovědí aktérů neformální
péče, automatizovaná kategorizace dokumentů a vyhodnocení postojů a ná-

lad (sentiment analysis). (3) V průběhu celého projektu jsme zapojovali do
zpětné vazby k tomu, co děláme, přímo
pečující a aplikační garanty projektu 5) – konzultovali jsme s nimi postupy,
předávali nám své zkušenosti s pečujícími, pomáhali nám s kontakty na pečující, odborné instituce, instituce veřejné správy, hlídali, abychom nesešli
z pragmatické cesty atd. (4) Při vývoji
samotného IS jsme šli cestou agilního
vývoje software. To znamená, průběžně v čase jsme reagovali na potřeby
těch, pro které se IS vyvíjí, přičemž se
jejich požadavky měnily i rušily a vyvstávaly požadavky zcela nové. Některé fáze vývoje přibrzdila pandemie
Covid-19. Jiné nečekané úkoly vyvstaly, když jsme obdrželi informaci, že si
aplikační garant projektu nechal zpracovat webové stránky zcela nezávisle
na projektu, což mělo za následek nutný
5 Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP (SCMP),
Moravskoslezský kraj (MSK).

zásah do původního konceptu i obsahu
hotového IS a přepracování dizajnu IS
v souladu s novým webem aplikačního
garanta. Další změny přinesla zpětná
vazba v rámci pilotního ověřování IS
u jeho uživatelů – neformálních pečujících o blízké po CMP.
Úvodní vývoj IS byl náročný na
sladění toho, co uživatel na stránkách
CMP‑R vidí. Účastníci terénního výzkumu totiž museli nejdříve „něco“
vidět, ale ono „něco“ zatím nemohlo
být naplněno jejich výpověďmi. Museli
jsme tak rozetnout gordický uzel, neboť
na vstupu bylo nezbytně nutné začít bez
(autentických, tj. vlastních výzkumných) příspěvků, které bylo potřeba
analyzovat a výsledky „hezky“ ukázat
na webu tak, aby byly „dizajnově pěkné“ a aby je uživatelé mohli používat
intuitivně. Právě však v oné úvodní fázi
(než jsme vstoupili do výzkumného terénu) nebylo co (autentického) zobrazit
a o „pěknosti“ lze mluvit, až to opravu
17
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pěkně vypadá, a navíc současně i dává
smysl a pomůže to pečujícímu najít to,
co s pojmem souvisí a zrovna ho to
trápí/hledá to. I to jsme však nakonec
agilně zvládli. (Na startovní čáře projektu jsme vytvořili dočasný statický
web se strukturou a obsahem, které
vznikly jako výstup teoretických rešerší odborné literatury a analýzy zahraničních webů pro neformální pečující. 6)
Tento se pak v rámci agilního vývoje
software postupně proměňoval v reálný autentický obsah, jakým je dnes.)
IS ve formě webu CMP Rádce
(CMP‑R) je dohledatelný vyhledávači, je postaven na současných stylech,
využívá moderní prvky web designu
a je přirozeně responzivní. Výsledky
terénního výzkumu jsme zpracovali do
podoby připravené pro analýzu a tvor6 Zejména ze Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska, kde je oblast neformálních pečujících legislativně ukotvena.

bu slovníku odborně‑laických pojmů,
čehož viditelným výstupem je pojmová mapa – oblak slov (tag cloud), který pomůže při orientaci v příspěvcích
(texty, videa, diskuse) na CMP‑R. Tyto
danosti nejsou laicky viditelné běžným
uživatelem, ale tvoří právě tu neviditelnou vrstvu, která byla vyvinuta na
zakázku a na míru a agilně s ohledem
na užité výzkumné postupy i formát
a obsah příspěvků. Jak bylo již řečeno
struktura i obsah webu jsou vytvořeny na základě výsledků terénního výzkumu, potřeb zveřejnit a zpřístupnit
to, co pečující potřebují mít dostupné,
dohledatelné, jak se mohou orientovat – například „časová linie“ (příběh
Radky v tomto sborníku) zastoupila
mapy a další navigační a vyhledávací
koncepty. Našeptávače byly nahrazeny
oblakem slov, který nabízí intuitivní
navigaci nad dostupným a aktuálním
obsahem a který současně ukazuje po-

užívaná slova a pojmy a usnadňuje tak
navigaci i dotazy.
Web CMP Rádce má několik vývojových verzí, které v průběhu času
pružně reagovaly na nová výzkumná
zjištění. Obecně lze říci, že celý web je
výsledkem plastické spolupráce s pečujícími o blízké po CMP. Některé části
mají charakter standardních informací a informačních odkazů, jiné jsou
v podmínkách ČR nové. Příkladem je
informační část pro mladistvé pečující, která byla vytvořena dospívajícími
mladistvými a hovoří jejich jazykem.
Součástí webu jsou dva modelové,
avšak zcela autentické životní příběhy, které záměrně zviditelňují různé
časové linie při péči z pohledu krátkodobější (2 roky) a dlouhodobé péče
(9 let) v kontextu CMP. Všechny části
webu vzájemně interagují, což běžný
uživatel na rozdíl od IT‑odborníka vizuálně nepozná. S novými příspěvky
19
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i odbornými a dalšími dokumenty se
však bude měnit i oblak slov a skrytě
„uvnitř“ náš slovník, který s odborníky
dále využijeme.
K čemu to všechno, když již existuje
řada podobných webů a některé i „pro
všechny pečující“?
V době, kdy jsme začali o vývoji IS
přemýšlet (2017) nebyla ani zdaleka
taková nabídka informací pro pečující
jako je dnes. V souvislosti s rozvojem
společenské diskuse o stárnutí populace
a zvyšování podílu pečujících na poskytování domácí péče vznikala postupně
řada pobídek a nabídek různorodých
subjektů k vytváření a rozvoji informačního prostředí pro pečující. V současné
době tak vedle sebe existují jak weby
generické, tak specifické. Generické
weby nemají konkrétně zacílenou skupinu pečujících a vycházejí z podobností situací, jež jsou společné pro většinu
pečujících a zpravidla nezachycují specifika péče v konkrétním zdravotním
20

kontextu. Specifické weby pro pečující
se zaměřují na konkrétní cílové skupiny
pečujících. V praxi však zpravidla nejde o samostatné weby, ale o části webů
organizací, které prioritně cílí na toho,
kdo má zdravotní problém (roztroušenou sklerózu, CMP, diabetes, duševní
onemocnění apod.). Naším cílem bylo
vytvořit a ověřit takový informační systém, který bude možné jednoduchým
způsobem modifikovat na jakoukoli
cílovou skupinu pečujících, takže si ho
bude moci kterákoli organizace nechat
„zkopírovat“ (se zohledněním změny
cílové skupiny) jako „přídavný modul“
na své stávající webové stránky, anebo
si sami pečující o konkrétní cílovou skupinu mohou s využitím tohoto modulu
vytvořit svůj vlastní dynamický web
(funkcionality umělé inteligence budou
aktivní i v těchto verzích).
Pro uvedené účely bude na webu
SCMP a řešitelů projektu TAČR
‑VISNEP zveřejněn volně dostupný

software vyvinutého IS a dále bude zveřejněna souhrnná (výzkumná) zpráva
zahrnující silné stránky i slepé uličky
tohoto experimentálního vývoje IS. Výstupy projektu tak mají potenciál překročit pilotní zacílení v kontextu CMP
i výzkumné pilotní teritorium Moravskoslezského kraje.
PODPORA PEČUJÍCÍM PŘI
SDRUŽENÍ PRO REHABILITACI
OSOB PO CMP
Sdružení pro rehabilitaci osob po
cévních mozkových příhodách (dále
„SCMP“) je zapsaným spolkem, který
již od roku 1990 pomáhá v ČR spoluobčanům po mozkové mrtvici. Mezi
hlavní činnosti SCMP patří pořádání
rekondičních pobytů s celodenním programem, zahrnujícím psychoterapii,
fyzioterapii, ergoterapii, kognitivní rehabilitaci a logopedii. SCMP současně
zajišťuje klubovou činnost, pořádá semináře, konference.
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Důležitou činností SCMP je i zdravotní a sociální poradenství, které využívají především pečující. Tato skupina se nachází ve velmi obtížné situaci
a vyhledává u nás pomoc, proto jsme
se zapojili jako aplikační garant do projektu TAČR‑VISNEP, a to již ve fázi
jeho přípravy. V projektu jsme monitorovali jeho průběh, konzultovali jsme
s řešiteli dílčí aktivity a postupy, pomáhali jsme s navazováním kontaktů s cílovými skupinami projektu (pečující,
praktičtí lékaři, ošetřující lékaři atd.).
Zapojili jsme do projektu pečující klientů našeho sdružení zejména v pilotní
fázi výzkumu, pečující našich klientů
rovněž poskytovali zpětnou vazbu při
vývoji software prostřednictvím webu
CMP Rádce. Tento aktuálně samostatný web (2021) převezmeme v roce 2022
do našeho užívání jako nedílnou součást mateřského webu SCMP.
Na on‑line konferenci VISNEP
15. září 2021 jsme představili téma

podpory pečujícím při SCMP. Součástí příspěvku byly informace zaměřené
na ergoterapii, komplexní rehabilitační
a následnou péči u lidí se získaným poškozením mozku z pohledu neformálních pečujících. SCMP se snaží prosadit i systémové změny v organizaci
péče a rehabilitaci a pomáhat pečujícím orientovat se v možnostech péče
o pacienty po CMP.
Cévní mozková příhoda
Vzhledem ke stárnutí populace
a civilizačním onemocněním je téma
poškození mozku a jeho následné rekonvalescence velmi aktuální. Cévní mozkové příhody postihnou ročně cca 30 000 lidí v České republice,
z nichž zhruba třetina umírá. Příčinou
bývá krevní sraženina, která ucpe některou z mozkových tepen nebo cév
nebo masivní krvácení do mozku. Téměř 70 % lidí se následně potýká s různým stupněm postižení, které výrazně
zasahuje do jejich života a života jejich

rodin. Čím později pacienti začnou
s léčbou a rehabilitací, tím více se zvyšuje pravděpodobnost trvalých následků. Proto by pacient měl být rychlou
záchrannou službou odvezen do specializovaných center cerebrovaskulární
péče, kde je po stabilizaci umístěn na
neurologické či interní oddělení. Následuje rehabilitace, která je v optimálních
podmínkách založena na součinnosti
multidisciplinárního týmu složeného
z neurologa, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, foniatra, psychologa,
sestry a biomedicínského inženýra. Na
základě funkční diagnostiky jednotlivých částí těla se stanoví krátkodobý či
dlouhodobý rehabilitační plán.
Krátkodobá pomoc
Podle místopředsedkyně SCMP Brigity Prokopenkové si nemocný člověk
a jeho rodina zařizují následnou péči
po propuštění se sociální pracovnicí v dané nemocnici. S poradenstvím
mohou pomoci i ombudsmani jednot23
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livých nemocnic. Přesto nemá pacient
příliš mnoho možností, kam se ihned
po propuštění obrátit. Z tohoto pohledu
je web CMP Rádce potenciálně dobrým
pomocníkem při hledání vhodných řešení. Z pohledu Brigity Prokopenkové
je nejméně vhodnou variantou (ihned
po propuštění z nemocnice) domácí
ošetřování, které je sice pro pacienta
příjemné, ale není možné zde zajistit
dostatečně kvalifikovanou a intenzivní péči. Na rehabilitaci je možné docházet i ambulantně, ale nevýhodou je
časová omezenost péče a také ne vždy
možná dostupnost pacienta. Je možné
využít i lázeňské pobyty, ale pouze jen
na několik týdnů. Nejúčinnější formu
následné a komplexní péče zajišťují rehabilitační ústavy (např. v Košumberku u Chlumce nad Cidlinou, Janských
Lázních, v Berouně apod.), kde má
pacient k dispozici multidisciplinární tým. Pobyty bývají dlouhodobější,
přesto většinou nepřekročí šest týdnů.
24

Nevýhodou je také velká vytíženost
ústavů a čekací doba i několik měsíců,
což pro pacienty po CMP představuje velkou časovou prodlevu. Poslední
možnost představují některé z léčeben
dlouhodobě nemocných, do kterých
míří pacienti trvale upoutaní na lůžko,
kde je rehabilitace minimální.
Potřeba komplexní péče
SCMP vzniklo v roce 1990 z potřeby lepší organizace následné péče o pacienty po mozkových příhodách. Cílem bylo pomoci zajistit lidem a jejich
rodinách zejména dlouhodobou péči,
která nezahrnuje jen zvládnutí akutního zdravotního problému, ale také
sociální rehabilitaci, ergoterapii, psychologické poradenství, což je záležitost na mnoho let. Předsedou SCMP je
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., který
zajišťuje odbornou část činností sdružení. V současnosti má spolek 1 300
členů. Podle jednatelky Drahoslavy
Kolací, která v SCMP působí přes pat-

náct let, organizace již od začátku své
existence pořádala rekondiční pobyty
a do jisté míry suplovala rehabilitační
ústavy, které teprve vznikaly. Nejprve
se pořádaly třítýdenní pobyty, ale nakonec se ustálila doba 14 dní, což kromě menší finanční náročnosti pro klienty i lépe vyhovuje zdravotnímu stavu
pacientů, a také jejich schopnosti vydržet zátěž. Od začátku jezdili s pacienty
neurologové, fyzioterapeuti, logopedi
a psychologové. V posledních deseti
letech je tým obohacen o ergoterapeuty, díky nimž se lidé s handicapem
učí opět zvládat každodenní činnosti.
Na rekondiční pobyty jezdí i rodinní
příslušníci, protože základem úspěšné
péče je spolupráce s rodinou, na niž
bývají ochrnutí pacienti zcela odkázáni. Za jeden z největších problémů
následné péče nepovažuje Brigita Prokopenková omezenou nabídku rehabilitačních zařízení, ale spíše nedostatek
fyzioterapeutů, kteří sice úspěšně školy
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absolvují, ale nakonec končí v úplně jiných oborech. „Studenty na praxe hledáme stále, a to všech oborů,“ doplňuje
Drahoslava Kolací. „Potřebujeme především, aby pomáhali zdravotníkům
při rekondičních pobytech, kterých se
účastní kolem třiceti lidí s omezenou
hybností.“
Kvalita stojí na lidech
Kromě pobytů SCMP nabízí také
klubovou činnost v Praze, Ostravě,
Kadani, Teplicích a v Brandýse nad
Labem. Zde probíhají například kurzy
pro posílení kognitivních funkcí, pacienti se také seznamují s novinkami
v oblasti farmakoterapie i fyzioterapie
a rehabilitace. Máme skvělou zkušenost například s tzv. BrainJoggingem,
což je speciální metoda pro trénink
mozku pomocí počítače, která obsahuje 20 zábavných cvičení zaměřených na
paměť, koncentraci, řečové funkce, logické myšlení a prostorovou orientaci.
Obsahuje automatického trenéra, který

vybírá sady cvičení tak, aby se pacienti po CMP zlepšovali. Na rekondice
vozíme i stabilizační plošinu, díky níž
si lidé mohou procvičit svoji stabilitu.
Půjčujeme ji i domů a terapeut následně vyhodnotí, jestli klient cvičil a může
případně nastavit i obtížnější cviky.
Naši zdravotníci se shodují v tom, že
rehabilitace má smysl v každém věku
a v jakémkoli zdravotním stavu. Jeden
z našich klientů se například rozmluvil
až po osmi letech, z čehož jsme měli
velkou radost. Problémy s řečí jsou velmi častým handicapem a klienty velmi
traumatizují. Úkolem terapeutů je dodat jim sebevědomí a povzbudit k systematické práci.
Brigitu Prokopenkovou přivedla
k práci v SCMP zkušenost z Kanady,
kde mají velmi propracovaný a individualizovaný systém následné péče.
Oba modely však považuje za nesrovnatelné. Připomíná, že úskalím českého zdravotnického systému jsou také

finance, protože trvale využívat multidisciplinární tým je velice nákladnou záležitostí. V Česku se kvalita
péče často odvíjí od osobního nasazení jednotlivců. Skvělým zařízením je
Hamzova léčebna Luže‑Košumberk,
kde je ředitelem MUDr. Václav Volejník a kde se podařilo dosáhnout
pro pacienty neuvěřitelných věcí, což
také patří mezi jeden z našich úkolů,
abychom dokázali fundovaně poradit
rodinám s výběrem specializovaného
zařízení.
Kromě těchto služeb se také SCMP
pravidelně zapojuje do kampaní
a osvětových akcí ve spojení s dalšími neziskovými akcemi. Pořádá také
semináře pro lékaře a zdravotnický
personál za podpory Senátu, o které je
tradičně velký zájem. Je také členem
Pacientské rady, poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví ČR a snaží se
spolu s dalšími organizacemi systematicky prosazovat zájmy pacientů.
27
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O PROJEKTU TAČR–VISNEP
Název projektu: Výzkum a vývoj
podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po
cévních mozkových příhodách
Identifikace projektu:
reg. č. TL02000050
Cíle projektu: Cílem projektu experimentálního vývoje je v propojení
technické a netechnické sféry výzkumu, vytvoření informačního systému
(IS) pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
(NP‑CMP) využívající moderní informační technologie, které uživatelům
umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích
pro prevenci jejich možné sociální izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších
rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací. IS přispěje rovněž ke zlepšení informovanosti
28

o podpůrných systémech cílové skupiny projektu napříč dalšími subjekty
dlouhodobé péče zejména subjekty
veřejné správy, sdružení praktických
lékařů atd. Záměrem projektu bylo formou agilního vývoje software vytvořit
a ověřit pilotní model IS v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat i v jiných krajích a/nebo na jiné
cílové skupiny neformální péče.
Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Financování: s podporou Technologické agentury ČR
(…)
Výstupy projektu:
1. Software (R)
2. Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn)
3. Odborné články:
• Crowd Sourcing as an Improvement
of N‑Grams Text Document Classification Algorithm
• Typology of informal carers provi-

ding care to family members after
cerebrovascular accident
• Interdisciplinary care of people after a brain stroke
• Support of Informal Carers for People after s Stroke with Crowdsourcing
and Natural Language Processing
4. Konference „Informovanost pečujících o blízké po cévních mozkových
příhodách / CMP“, videozáznam
z konference je dostupný na webových stránkách Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových
příhodách, z. s.
5. E‑sborník příspěvků z konference
Informovanost pečujících o blízké
po cévních mozkových příhodách/
CMP
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Vědci vyvíjí mikroroboty, kteří dokáží odblokovat cévy
a bojovat s mrtvicí zevnitř
Evropští vědci započali s vývojem
nano‑chirurgických pomůcek, které
po vstupu do lidského těla dokáží léčit
krevní sraženiny
Vedoucí skupina vědců působících
na univerzitách, ve výzkumných centrech a inovativních společnostech
v Belgii, Německu, Řecku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku právě zahájila průkopnický projekt v naději, že
bude jednou provždy možné léčit cévní
mozkovou příhodu. Projekt s krycím
názvem „ANGIE“ je financován z prostředků EU.
Projekt ANGIE má za úkol vytvořit radikálně novou technologii pro
cílené lokalizované dodávání léčiv do
30

lidského těla. Tato technologie napomůže vývoji malých mikro‑robotů,
které bude možné navigovat v cévním
systému těla. Tito roboti budou schopni dodat terapeutika tam, kde se žádný
jiný nástroj nedostane. Navigace uvnitř
těla, která povede k léčbě poraněných
tkání fascinovala vědce i veřejnost po
celá desetiletí, nicméně požadovaná
technologie zaostávala daleko za představou. Vědci v projektu ANGIE věří,
že jsou nyní v pozici, kdy to mohou
dokázat! Tento tolik potřebný výzkum
se zaměřuje na mrtvici, která je hlavní
příčinou tělesného postižení dospělých
osob ve světě. Mrtvice každoročně postihuje 17 milionů osob po celém světě.
Za jediný rok je mrtvice zodpovědná
za 6 milionů úmrtí v celosvětovém

měřítku a EU stojí 60 miliard EUR. Je
velmi znepokojivé, že se do roku 2040
v Evropě očekává nárůst počtu cévních
mozkových příhod o více než 30 %
v důsledku stárnutí evropské populace a rostoucí míry obezity a cukrovky.
„Tomu by se dalo předejít, kdybychom
měli způsob, jak bezdrátově navigovat
nano‑chirurgy vaskulární sítí těla a dodávat léky přímo tam, kde jsou potřeba – tzv. na povel“, říká Dr. Salvador
Pané, koordinátor projektu.
Dosáhnout takového průlomu však
nebude snadné. Vyžaduje pokroky
v oblastech, jako je lékařská robotika,
numerická simulace a bio materiály.
Také vyžaduje technické schopnosti a vybavení, které má jen minimum
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organizací. Vědci z ANGIE jsou přesvědčeni, že jejich tým má všechny
potřebné znalosti, zkušenosti a infrastrukturu k uskutečnění takového
projektu. Již mnoho let budují potřebné poznatky v oblasti užívání a řízení
robotických systémů malého rozsahu
pro různé zdravotní aplikace. Nedávno vyvinuli první systém, který léčí
srdeční arytmie pomocí elektromagneticky řiditelných katetrů. Do jejich skupiny patří vysoce kvalifikovaní vědci,
kteří jsou často vyhledáváni Světovou
zdravotnickou organizací, Evropskou
kosmickou agenturou a Světovým ekonomickým fórem. Není divu, že tento
projekt již přilákal pozornost nadnárodních společností jako Siemens
a CLS Behring.
Projekt ANGIE byl zahájen v letošním roce a jeho tým bude vyžadovat
čtyři roky k vytvoření technologických
základů. „Veřejnost budeme o našem

vývoji informovat,“ řekl profesor Josep
Puigmarti‑Luís, jeden z hlavních vědců
projektu. „Chceme do našich aktivit zapojit co nejvíce osob.“ Jsme nadšení pro
cílené dodávání léčiv a naším cílem je
vybudovat interdisciplinární komunitu,
která nám pomůže vyvinout potřebnou
technologii, ale také se bude zabývat
otázkami vzdělání, rozdílů mezi pohlavími a dlouhodobými důsledky souvisejícími s cíleným dodáváním léčiv. “
O ANGIE
Projekt ANGIE má za úkol vytvořit
radikálně novou technologii pro cílené
lokalizované dodávání léčiv na základě
bezdrátově řiditelných nano přístrojů
schopných navigovat v cévním systému
těla a dodávat léčivo tam, kam se žádný
jiný přístroj nedostane. ANGIE nabídne zdravotnickým pracovníkům výrazně lepší intervenční kapacitu pro řešení
velkého množství chronických onemocnění a umožní jim dodávat léčivo

přesně tam, kde je to nutné s minimálními vedlejšími účinky. Konsorcium
se skládá ze skupiny čtyř výzkumných
institucí, tří malých a středních podniků a dvou neziskových organizací
z celé EU. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci Grantové dohody
č. 952152.
Partnery v Curychu jsou Multiscale Robotics Laboratory (ETH Zurich,
koordinace projektu; mikro / nano
‑fabrikace, robotika a elektronika)
a MagnebotiX AG (Biotechnopark,
Schlieren, magnetická manipulace
a analýza obrazu).

www.h2020-angie.eu
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Lázně po CMP
ADRESA

TELEFON

E-mail

Web

Státní léčebné lázně Jánské lázně, s. p.
542 25 Jánské lázně

499 860 111

info@janskelazne.com

www.janskelazne.com

Léčebné lázně Mariánské lázně a. s.
Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně

354 655 501–4

info@badmarienbad.cz

www.badmarienbad.cz

Priessnitzovy léčebné lázně a. s.
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník

pobyty hrazené pojišťovnou:
584 491 865
pobyty samoplátců: 584 491 869

rezervace@priessnitz.cz

www.priessnitz.cz

Lázně Vráž – Rehabilitační sanatorium
398 32 Vráž I

382 737 111

info@sanatorium-vraz.cz

www.lazne-vraz.cz

Lázně Bechyně
391 65 Bechyně 203

381 476 100, 381 213 734

info@laznebechyne.cz

www.laznebechyne.cz

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. Armády 2954/2,
733 12 Karviná – Hranice

Léčebna Darkov: 596 376 203–204
Rehabilitační sanatorium: 596 372
362, 596 372 320, 596 373 302

info@darkov.cz

www.darkov.cz

Fratiškovy lázně
Jiráskova 3, 351 01 Fratiškovy Lázně

354 201 104

franzensbad@franzensbad.cz

www.franzensbad.cz

Annenské slatinné lázně – Lázně
Bělohrad
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad

493 767 111, 493 767 351,
493 767 356

lazne@belohrad.cz

www.belohrad.cz

Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
Dukelských hrdinů 1000, 362 51 Jáchymov

353 833 333

info@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
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ADRESA

TELEFON

E-mail

Web

Alžbětiny lázně Karlovy Vary
Smetanovy sady 1145/1,
360 01 Karlovy Vary

353 222 536–7, 724 032 536

info@spa5.cz

www.spa5.cz

Lázně Teplice v Čechách a. s.
Mlýnská 253, 415 38 Teplice

417 977 111

info@lazneteplice.cz

www.lazneteplice.cz

Bertiny lázně Třeboň
Tylova 1, 379 15 Třeboň

384 754 111, 384 754 461

info@berta.cz

www.berta.cz

Lázně Aurora Třeboň
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

384 750 111 nebo 777

aurora@aurora.cz

www.aurora.cz

Lázně Bechyně
391 65 Bechyně 203

381 476 100, 381 213 734

info@laznebechyne.cz

www.laznebechyne.cz

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63

Call centrum: 581 818 181

lazne@ltnb.cz

www.ltnb.cz

Lázně Dolní Lipová
Lipová – lázně 248, 790 61 Lipová – lázně

584 421 353 nebo 351

info@lazne.cz

www.lazne.cz

Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice

recepce: 556 422 111
přijímací kancelář: 556 422 105

info@sanklim.cz

www.sanatoria-klimkovice.cz

Lázně Poděbrady, a. s.
Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady

325 606 500, 353 222 536–7
Mobil: 724 032 536
Fax: 353 585 884

c@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz
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Rehabilitace
ADRESA

TELEFON

E‑mail

Web

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
538 54 Luže – Košumberk

469 648 111

info@hamzova‑lecebna.cz

hamzova‑lecebna.cz

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920, 193 00 Praha 9

281 040 771–780

lrs@lrs‑chvaly.cz

www.lrs‑chvaly.cz

Rehabilitační ústav Kladruby
257 62 Kladruby u Vlašimi

317 842 425, 317 842 461,
317 881 111

Rehabilitační ústav, s. r. o. Chotěboř
Dr. Rykra 859, 583 01 Chotěboř

560 590 752

ruch@chnet.cz

www.rehustav.cz

Odborný léčebný ústav Jevíčko
569 43 Jevíčko

461 326 111, 461 326 431,
461 550 788

kancelar.rhb@olujevicko.cz

www.olujevicko.cz

Geriatrické oddělení Všeobecné fakultní
nemocnice
Londýnská 15, 120 00 Praha 2

222 516 219, 222 510 106,
225 374 111

geriatrie.sekretariat@lf1.cuni.cz

geri.lf1.cuni.cz

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Pod Petřínem
Vlašská 36, 110 00 Praha 1

257 197 111

fnmskb@nmskb.cz

www.nmskb.cz

Rehabilitační lékařství Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 00 Praha 10

267 162 300, 267 163 492

lazne@belohrad.cz

www.fnkv.cz
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Rehabilitace

ADRESA

TELEFON

E‑mail

Web

Vojenský rehabilitační ústav Slapy
Slapy nad Vltavou

257 750 071, 257 750 163

rezervace@sl. vlrz.cz

www.volareza.cz

Denní stacionář kliniky rehabilitačního lékařství
VFN a 1 LF UK Albertov
Praha 2, Albertov 7

224 968 491

Rehabilitační klinika Malvazinky
Praha 5, U Malvazinky 5

251 116 602, 251 116 712,
251 116 604

recepce.a@malvazinky.cz

Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově
K nemocnici 83, 251 62 Mukařov

323 660 812

ldn.vojko@quick.cz

reha.lf1.cuni.cz
www.malvazinky.cz
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Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Ústřední vojenská nemocnice
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Motol

36

Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Fakultní nemocnice Thomayerova
KrálovéKarlohradecký Plzeňský varský

Praha

Nemocnice Na Homolce

Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice Chomutov

Ústecký

Nemocnice vybavené tzv. iktovými jednotkami, kde se
provádí trombolýza, jsou zapojeny do evropského monitorovacího systému SITS (Safe Implementation of
Thrombolysis in Stroke).

Liberecký

Seznam iktových jednotek

Nemocnice Sokolov
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Nemocnice Kolín

Městská nemocnice Ostrava–Fifejdy

Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Písek

Moravskoslezský

Středočeský

Fakultní nemocnice Ostrava

Vítkovická nemocnice, Ostrava
Sdružení zdravotnické zařízení Krnov
Sdružení zdravotnické zařízení
Karvinská hornická nemocnice

Nemocnice Jihlava

Sdružení zdravotnické zařízení Nemocnice Třinec

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Olomoucký

Pardubická nemocnice

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Brno–Bohunice

Zlínský

Jihomoravský Vysočina Pardubický

Oblastní nemocnice Kladno

Jihočeský

Seznam iktových jednotek

Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
37

Seznam iktových jednotek

Vše nejlepší do roku 2022
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Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
Elišky Peškové 17
150 00 Praha 5
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mobil: 776 721 519
mobil: 777 610 827

scmp@volny.cz
www.sdruzeniscmp.cz

Úřední hodiny: Pondělí, Středa 9–15 hod.

