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CO PŘIPRAVUJEME 

Terénní arteterapie 

Setkání s arteterapií  bude probíhat v prázdninových měsících v terénu. Budeme jezdit do Starých 

Splavů, na fotbalové hřiště. Termíny:  13.7.,27.7.,3.8.,17.8.2022.  . 

Kurzy PC 

    Běží první kurzy  „Základy práce s PC“. Zájemci se mohou nadále hlásit na tel. 723594459, 777047684, nebo 

606161859. Jedná se celkem o 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Termíny podle přihlášených. 

Rekondiční pobyt 

Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa o.p.s. spolu s Místní organizací tělesně postižených Česká Lípa 

pořádají ve dnech 11.9.-18.9.2022 rekondiční  pobyt v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. 

 

ZPRÁVY a INFORMACE Z NRZP v ČR 

Informace č.: 39  

DEŠTNÍK PROTI DRAHOTĚ 

Vážení přátelé, 

Vláda spustila nový web destnikprotidrahote.cz, kde se lidé dozvědí, na jakou podporu budou mít od státu nárok v 

době energetické krize a rostoucí inflace. K pomoci se řadí například příspěvek 5000,- Kč na jedno dítě, který by se 

mohl začít vyplácet o prázdninách, nebo navýšení důchodů nad rámec valorizace. 

Na tomto odkazu: https://destnikprotidrahote.cz najdete podrobnosti o jednotlivé pomoci různým cílovým 

skupinám. Při kontrole uvedeného webu jsme zjistili, že deštník pomáhá lidem se zdravotním postižením pouze 

minimálně. Samozřejmě, že na lidi se zdravotním postižením se vztahuje například zvyšování důchodů, zvyšování 

životního minima a podobně, ale tyto věci se nedotýkají speciálních potřeb lidí se zdravotním postižením. Na webu 

je uvedeno Deštník pro ohrožené skupiny obyvatel, kde se uvádí, že byl schválen speciální příspěvek na mobilitu a 

zvláštní pomůcky. Při podrobnějším studiu však zjistíte, že žádný příspěvek na mobilitu ani zvýšení příspěvku na 

https://destnikprotidrahote.cz/


mobilitu nebyl schválen, pouze bylo schváleno navýšení hranice pro poskytnutí příspěvku na pořízení zvláštní 

pomůcky nižší, než 24 000,- Kč se poskytne tomu, kdo má příjem nižší než osminásobek životního minima 

jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 

1000 Kč. Dosavadní limit na tuto dávku byl 10 000,- Kč. Tato úprava však také musí být nejprve schválena 

novelou zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, vzhledem k této skutečnosti NRZP ČR osloví všechny poslance, aby co nejdříve schválili návrh 

poslanců SPD, poslanecký tisk 119, který se týká příspěvku na mobilitu, kde poslanci navrhují jeho zvýšení na 

825,- Kč. Vyzýváme vás, abyste se také obraceli na vaše poslance s tím, že je žádáte, aby tento zákon byl co 

nejdříve projednán a schválen, aby došlo ke zkrácení lhůt pro projednání. Vláda sice uvažuje o zvýšení příspěvku 

na mobilitu, ale zatím se neodhodlala k žádnému konkrétnímu návrhu. Proto si myslíme, že je nutné, abychom byli 

aktivní. 

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem     Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

 

            Informace 40-       PAMÁTKY BEZ BARIÉR 

NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, organizují další ročník akce „Památky bez bariér“. 

Nejbližší návštěva památkově chráněného objektu je Květná zahrada v Kroměříži, kde se dne 27. 6. 2022 uskuteční 

den bez bariér. Společně s Národním památkovým ústavem, společností Altech a dalšími subjekty bude zcela 

zpřístupněna Květná zahrada v Kroměříži i pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Protože potřebujeme mít 

odhad, kolik lidí se této akce účastní, prosíme vás, abyste svoji účast nahlásili panu Mgr. Janu Uherkovi, 

koordinátorovi Zlínského kraje, na adresu j.uherka@nrzp.cz. Prosíme vás, abyste nahlášení svojí účasti 

neodkládali. Konečným termínem pro nahlášení účasti jsme stanovili datum úterý 21. 6. 2022. Akce se mohou 

účastnit i organizované skupiny, například ze sociálních zařízení. K dispozici budou dobrovolní hasiči k případné 

pomoci. 

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit, že NRZP ČR a NPÚ nezajišťují dopravu, ani žádné občerstvení na 

místě. Věříme, že se sejdeme ve velkém počtu. 

 

Informace č. 44 – SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM HROZÍ KOLAPS 

 

Vážení přátelé, 

v pátek 27. 5. 2022 byla zveřejněna tabulka dotací MPSV ČR na dotační titul dotace poskytovatelům sociálních 

služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022. Většina dotací, které byly přiznány, je snížena proti 

roku 2021, přibližně o 25 %. Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen nájmů, energií a dalších komodit, je poskytnutá 

dotace jednotlivým poskytovatelům prakticky likvidační. Situace je o to horší, že ani případné propouštění 

zaměstnanců a likvidace některých sociálních služeb by situaci neřešilo, protože informaci o tak výrazném snížení 

dotace jsme obdrželi až koncem května. Poskytovatel sociálních služeb nemůže zrušit pracovní poměr okamžitě na 

základě vnějších okolností a je povinen poskytnout odstupné, protože je povinen dodržovat zákoník práce. 

Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodnutím ministerstva o snížení dotací dostávají do neřešitelné situace.  

Většina poskytovatelů sociálních služeb, vzhledem k rozpočtovému provizoriu, obdržela z MPSV ČR v prvních 

třech měsících letošního roku zálohy, které byly ve výši loňské výše poskytnuté dotace. To znamená, že 

poskytovatelé neměli žádný signál, že dojde k tak dramatickému snížení dotací. Při jednáních s dalšími 

poskytovateli sociálních služeb a MPSV ČR byl učiněn nezávazný příslib, že v podzimních měsících by mělo dojít 

k určitému dofinancování poskytovatelů sociálních služeb. Současný stav vystavuje poskytovatele sociálních 

služeb finanční a právní nejistotě. Nikdo neví, co se stane, když nedojde k dostatečnému dofinancování sociálních 

služeb. Není zřejmé, kdo by převzal poskytování péče klientům a především těm klientům, kteří se bez služeb 

nedokáží obejít a není ani zřejmé, kdo by vlastně zaplatil odstupné pracovníkům a z jakých prostředků. 

NRZP ČR považuje současnou situaci za velmi dramatickou. Vyzýváme proto všechny poskytovatele sociálních 

služeb, aby se dopisem obrátili na pana ministra Mariána Jurečku s jejich stanoviskem k nedostatečnému 

financování sociálních služeb na letošní rok. Pokud nedojde k dofinancování sociálních služeb, a to nejen na 

loňskou úroveň, hrozí kolaps celého systému. 

 

mailto:j.uherka@nrzp.cz


Prohlášení Republikového shromáždění NRZP ČR 

k dopadu inflace na OZP 

Republikové shromáždění na svém jednání dne 26. 5. 2022 posoudilo současný dopad zdražování energií, 

pohonných hmot, potravin, zdravotnických a kompenzačních pomůcek, ale i dalších komodit na osoby se 

zdravotním postižením. Současná výše inflace, která činila v dubnu 2022 více než 14 %, významným způsobem 

zasahuje do života lidí se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni trvale pracovat, a jejich hlavním příjmem je 

invalidní důchod. 

Každý den se na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR obrací lidé se zdravotním postižením s tím, že 

současné zdražování se stává pro ně neúnosné. Zvláště zvyšování cen pohonných hmot dopadá těžce na rodiny se 

zdravotně postiženými rodinnými příslušníky, které musí denně dovážet svými automobily své blízké za prací, 

k lékaři, vozí děti se zdravotním postižením do speciálních škol, do denních stacionářů a podobně a nejsou schopni 

uhradit zvyšující se náklady. Považujeme tuto situaci za opravdu velmi vážnou a musíme s lítostí konstatovat, že 

dosavadní kroky vlády jsou pro tuto skupinu lidí zcela neúčinné. Jsme si velmi dobře vědomi současné tíživé 

situace a událostí, které ovlivňují ceny pohonných hmot. Na druhou stranu je potřeba také chápat tisíce občanů, 

kteří mají, mimo svoje každodenní starosti, ještě starost o péči o své velmi těžce zdravotně postižené rodinné 

příslušníky. Prohlášení některých politiků o šetření a omezení jízd jsou vůči těmto lidem bezpředmětná. I přes 

zvýšení životního minima a zvýšení důchodů, zůstává ekonomická situace rodin se zdravotně postiženým členem 

velmi obtížná a dlouhodobě neudržitelná.  

Republikové shromáždění NRZP ČR, vědomo si obtížné situace rodin, které pečují o své rodinné příslušníky a 

seniory se zdravotním postižením, se obrací s naléhavou žádostí na Vládu České republiky a Parlament České 

republiky, aby řešily jejich složitou situaci.  

Jsme přesvědčeni, že náš apel je aktuální, protože dochází k neustálému růstu už tak vysokých cen energií, 

pohonných hmot a dalšího zboží a je nezbytné na nastalou situaci reagovat, jinak osobám se zdravotním postižením 

a jejich rodinným příslušníkům hrozí významné snížení kvality života.  

NRZP ČR je okamžitě připravena k diskusi s představiteli vlády a Parlamentu o míře kompenzací vysoké míry 

inflace, aby se lidé se zdravotním postižením nestali první obětí zdražování.  

                                                                                                                           Schváleno dne 26. 5. 2022 v Praze 

v pátek 27. 5. 2022 byla zveřejněna tabulka dotací MPSV ČR na dotační titul dotace poskytovatelům sociálních 

služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022. Většina dotací, které byly přiznány, je snížena proti 

roku 2021, přibližně o 25 %. Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen nájmů, energií a dalších komodit, je poskytnutá 

dotace jednotlivým poskytovatelům prakticky likvidační. Situace je o to horší, že ani případné propouštění 

zaměstnanců a likvidace některých sociálních služeb by situaci neřešilo, protože informaci o tak výrazném snížení 

dotace jsme obdrželi až koncem května. Poskytovatel sociálních služeb nemůže zrušit pracovní poměr okamžitě na 

základě vnějších okolností a je povinen poskytnout odstupné, protože je povinen dodržovat zákoník práce. 

Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodnutím ministerstva o snížení dotací dostávají do neřešitelné situace.  

Většina poskytovatelů sociálních služeb, vzhledem k rozpočtovému provizoriu, obdržela z MPSV ČR v prvních 

třech měsících letošního roku zálohy, které byly ve výši loňské výše poskytnuté dotace. To znamená, že 

poskytovatelé neměli žádný signál, že dojde k tak dramatickému snížení dotací. Při jednáních s dalšími 

poskytovateli sociálních služeb a MPSV ČR byl učiněn nezávazný příslib, že v podzimních měsících by mělo dojít 

k určitému dofinancování poskytovatelů sociálních služeb. Současný stav vystavuje poskytovatele sociálních 

služeb finanční a právní nejistotě. Nikdo neví, co se stane, když nedojde k dostatečnému dofinancování sociálních 

služeb. Není zřejmé, kdo by převzal poskytování péče klientům a především těm k  lientům, kteří se bez služeb 

nedokáží obejít a není ani zřejmé, kdo by vlastně zaplatil odstupné pracovníkům a z jakých prostředků. 

NRZP ČR považuje současnou situaci za velmi dramatickou. Vyzýváme proto všechny poskytovatele sociálních 

služeb, aby se dopisem obrátili na pana ministra Mariána Jurečku s jejich stanoviskem k nedostatečnému 

financování sociálních služeb na letošní rok. Pokud nedojde k dofinancování sociálních služeb, a to nejen na 

loňskou úroveň, hrozí kolaps celého systému. 

Informace č.45 -   PŘÍSPĚVEK NA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 



Vážení přátelé, 

v poslední době se na NRZP ČR opět geometrickou řadou množí stížnosti na odebírání státního příspěvku na 

telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Všichni, kteří se na nás obracejí, se táží, zda byl 

tento příspěvek zrušen či nikoli, a proč se tak stalo. V této souvislosti je třeba věc uvést na pravou míru. 

Podle aktuální konzultace s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nenastaly u tohoto příspěvku žádné systémové 

změny. I nadále podle zákona platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek získají nárok celkovou částkou 

200 Kč měsíčně. Dokonce zákon rozšiřuje příjemce tohoto příspěvku o další osoby. Jedná se především o 

nemajetné. V tomto směru nenastala podle sdělení ČTÚ žádná změna a do budoucna se ani žádná pro nejbližší 

období neplánuje. Tedy aspoň změna takového rázu, že by byl příspěvek zrušen. Spíše se jedná o rozšíření služby i 

na ostatní operátory a o přizpůsobení služeb občanům se zdravotním postižením. 

Tazatele často mate i skutečnost, že jim společnost O2 započítávala do celkové ceny jejich telekomunikačních 

služeb částku příspěvku ve výši 220 Kč měsíčně. Tedy částku o 20 Kč vyšší, než je zákonný státní příspěvek. K 

této skutečnosti je třeba uvést, že společnost O2 na základě svého vlastního rozhodnutí odečítá z takového účtu 

nejen státní příspěvek 200 Kč, který obdrží od státu, ale k němu přidává z vlastních zdrojů navíc ještě částku 20 Kč. 

O takto navýšený příspěvek snižuje účet k úhradě držitele průkazu ZTP/P. 

Podmínkou, aby se tak stalo, však je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu písemně a 

současně svoji žádost doloží kopií platného průkazu ZTP/P. A zde je právě problém, na který se tazatelé dotazují. 

V případě, že jim je totiž příspěvek společností O2 zrušen, jedná se o situaci, kdy s největší pravděpodobností 

držiteli průkazu skončila platnost jeho původního, časově omezeného, průkazu ZTP/P. Společnost O2 tento termín 

přísně eviduje a v případě, že držitel průkazu nedoloží včas kopii nového platného průkazu ZTP/P, odpočet 

příspěvku okamžitě zruší. A to především proto, že v takovém případě nemá nárok na výplatu příspěvku 200 Kč od 

státu. 

Co tedy v tomto případě dělat. Bude-li Vám tento příspěvek od společnosti O2 zrušen, je nutno v co nejkratším 

možném termínu společnost písemně kontaktovat a doložit v příloze opětovně novou kopii platného průkazu 

ZTP/P. V případě, že bude opětovně tento průkaz doložen, společnost O2 odpočet příspěvku od účtu obnoví. 

Vážení přátelé, na základě vašich dalších četných dopisů, požádal náš právník pan JUDr. Zdeněk Žižka o 

vysvětlení přímo společnost O2. Podle společnosti O2 u zdražených účtů za telekomunikační služby se jedná 

nejspíš o tarify pro pevné linky s volnými minutami volání do zahraničí. Jejich standardní cena je přes 500 Kč 

(tuším cca 550 Kč). Doposud byla tato cena hrazena tak, že od ní byl odečítán státní příspěvek ve výši 200 Kč a 

další část ceny slevila samotná O2 a poskytovala tyto peníze klientům se ZTP/P z vlastních zdrojů. Výsledkem pak 

byla konečná cena většinou 39 Kč. 

Státní příspěvek zrušen sice opravdu nebyl a O2 ho z ceny tarifu nyní odečítá, ale pouze ve výši zákonných 200 Kč. 

Svůj podíl na úhradě ceny (dotaci z vlastních prostředků) O2 od května zrušila. Proto zmíněné účty v květnu 

narostly i držitelům platných průkazů ZTP/P. 

Řešením je zavolat operátorovi O2 a nechat si telefonicky převést tarif pevné linky na volání pouze do všech sítí po 

ČR. Cena takového tarifu je po odečtu státního příspěvku 200 Kč pouze 49 Kč/měs. Vše lze bez problémů a 

zdarma vyřídit telefonicky do 5 minut. 

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 

Informace č.47-POSLANECKÝ NÁVRH NA ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU 

Vážení přátelé, 

protože vláda zatím nepředložila žádný balíček, který by kompenzoval lidem se zdravotním postižením enormní 

nárůst cen pohonných hmot, dovoluji si vám sdělit, že v Poslanecké sněmovně je v současné době podán návrh 

poslanců ANO, který navyšuje částku příspěvku na mobilitu z dosavadních 550,- Kč na 2000,- Kč měsíčně. 

Jedná se konkrétně o novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 

231. Vláda k tomuto sněmovnímu tisku bude nyní zpracovávat svoje stanovisko a po té by se měla zákonem 

zabývat Poslanecká sněmovna. Samozřejmě, že záleží na tom, kdy bude návrh zákona zařazen na jednání schůze 

Poslanecké sněmovny a také bude záležet na tom, zda poslanci budou mít vůli návrh zákona projednat rychle, 

protože se jedná o návrh zákona, který podala opozice a takové zákony zpravidla čekají dlouhou dobu v Poslanecké 

sněmovně na projednání. Poslanci ANO, kteří návrh zákona podali, obhajují svůj návrh na částku 2000,- Kč tím, že 

tato částka odpovídá popisovanému vývoji cen za uplynulou dekádu a zejména za vývoj v poslední době, který 

zaznamenaly pohonné hmoty. V odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona a byli bychom rádi, kdybyste psali 

poslancům, aby uvedený návrh zákona projednali co nejdříve. Je možné jej projednat a dojít ke shodě napříč 



politickými kluby, a to tak, že bude shoda napříč poslaneckými kluby na jiné částce než 2000,- Kč. Pokud by tomu 

tak bylo, bylo by možné zákon projednat velmi rychle. 

 Informace č.48- SLEVA PRO PŔÍJEMCE 3.stupne ID 

Vážení přátelé, 

ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro 

invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají 

invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení 

pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou 

moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat: 

 elektronicky v rámci eportálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), 

 fyzicky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražské správě sociálního zabezpečení 

(PSSZ)nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (MSSZ Brno). 

ČSSZ urychlila implementační činnost této slevy a je připravena spustit vydávání QR kódu již v pondělí 27. 

června, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. 

Upřednostňovanou cestou bude využití eportálu ČSSZ. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny 

v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS 

(www.cendis.cz), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy. 

Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR 

může být: 

 v papírové formě, 

 v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, 

 v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný od ČSSZ 

jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat). 

Samotná kontrola ve vozidlech veřejné dopravy bude prováděna standardními odbavovacími zařízeními nebo nově 

vytvořenou mobilní aplikací CheckTicket – kontrola dokladů, která bude pro mobilní telefony k dispozici volně ke 

stažení. 

Vážení přátelé, věřím, že se celý systém dokáže bez problémů rozeběhnout. Pokud byste zjistili, že v některém 

místě je problém s uplatněním slevy, prosím, dejte nám vědět. 

Informace č.51 – PODROBNÉ INFORMACE KE SLEVĚ NA DOPRAVU PRO PŔÍJEMCE ID 3.stupně 

Vážení přátelé, 

jak jsme vás již informovali, příjemci invalidního důchodu 3. stupně budou mít od 1. července 2022 nárok na slevu 

50 % ve veřejné hromadné dopravě. To znamená v dopravě po železnici a autobusem. 

MPSV ČR, společně s ministerstvem dopravy, vytvořily manuál, jehož části vám v odkaze pod textem posíláme. 

V následujících dnech by měla proběhnout podpůrná kampaň MPSV ČR a ministerstva dopravy tak, aby všichni, 

kteří mají nárok na slevu, ji mohli uplatnit. 

Vážení přátelé, zdůrazňujeme, že tato sleva se nijak nedotýká 75 % slevy v dopravě u držitelů průkazů ZTP a 

ZTP/P. Tyto slevy zůstávají nezměněny. 

 

 

DALŠÍ INFORMACE 

*Důchody porostou letos už potřetí. Od září se zvýší průměrně o 700 Kč  

Všechny důchody, tedy nejen starobní, ale  například i invalidní nebo vdovské, vzrostou od září letošního 

roku o dalších 5,2 %. U průměrného důchodu to znamená přilepšení o 700 korun. Půjde už o třetí letošní 

navýšení a celkem tak v roce 2022 důchody vzrostou v průměru o 2 500 korun. Důvodem další  

http://www.cendis.cz/


valorizace penzí je růst prakticky všech spotřebitelských cen a rekordně vysoká inflace, kterou dnes 

zveřejnil Český statistický úřad. Vláda by zvýšení důchodů měla potvrdit nejpozději 19. června.  

*Nenechme si vzít svého doktora! Nenechte si vzít svou lékařskou praxi!  

Ministerstvo zdravotnictví připravilo velmi nebezpečný návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. Pokud by byla přijata: - Pacientům by kdykoliv rozhodnutím úředníka zdravotní pojišťovny 

mohl být odebrán jejich lékař, ale i nemocnice, protože by s nimi zdravotní pojišťovna byla oprávněna bez uvedení 

důvodů vypovědět smlouvu. Pokud by pacient chtěl u takového lékaře zůstat, musel by si plně hradit nejen 

zdravotní péči, ale i předepsané léky, rentgenová a laboratorní vyšetření, apod. - Výběrová řízení, určující, který 

lékař a jaká nemocnice budou mít nadále smlouvu se zdravotní pojišťovnou, by si řídila sama zdravotní pojišťovna, 

hlavním kritériem by pochopitelně byla co nejnižší cena. Zdravotnictví by tak ovládly obchodní řetězce, šlo by o 

konec soukromých lékařů v Čechách. Úspěšný by byl ten, kdo nejvíce ušetří na svých pacientech, případně může 

nabídnout dumpingové ceny. - Jak za první republiky v Československu, tak v řadě zemí EU nyní, rozhoduje 

svobodná volba pacienta. Krachuje lékař, od kterého pacienti odchází, úspěšný je ten, koho si pacienti svobodně 

zvolí. Nyní to má být ten, kdo získá přízeň vedení zdravotních pojišťoven, což je nesmírný prostor pro korupci a 

klientelismus. Navrhovaná změna je alarmující pro lékaře i pacienty, média o ní mlčí. Rozšiřujte tuto informaci 

dále. Kontaktujte své poslance, senátory i média a zabraňme společně této prokorupční novele zákona! Další 

informace naleznete na stránkách ČLK: http://www.lkcr.cz/aktuality-

322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99416 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

*Pokud máte vy nebo někdo, o koho pečujete, potíže s ovládáním močového měchýře a s tím spojený 

samovolný únik moči nebo dokonce střevní inkontinenci, při které dochází k úniku fekálií mohou být 

inkontinenční hygienické výrobky velmi dobrým řešením. S inkontinencí se může setkat každý z nás a určitě 

bychom se za ni neměli stydět. 

Jak inkontinenci řešit? 

Onemocnět lze inkontinencí, která je spojena s únikem moči, ale setkat se lze i s fekální inkontinencí. Možné jsou 

také kombinace obou typů inkontinencí. Existuje mnoho způsobů, jak samovolný únik moči či střevní inkontinenci 

zvládnout. Při dodržování několik pravidel lze žít plnohodnotný život a cítit se dobře. Výrobky pro inkontinenci 

jsou nabízeny v mnoha různých variantách, mezi ty hlavní patří: 

 Absorpční vložky 

 Absorpční stahovací kalhotky 

 Jednorázové ochranné návleky a podložky na lůžko a židle 

 Voděodolné chrániče na lůžko a židle 

Inkontinenční výrobky lze používat i kombinovaně díky čemuž docílíte úplné ochrany, dokonalé hygieny a 

pohodlí. Na trhu je k dispozici také spousta speciálních mycích a hygienických prostředků, které zajistí maximální 

čistotu všem osobám trpím inkontinencí. 

Hlavní příčiny inkontinence moči nebo stolice 

Urgentní inkontinence je projevem náhlého úniku moči. Může vznikat následkem infekcí jako třeba zánětem 

močových cest, při roztroušené skleróze, po operacích či úrazech nebo při diabetu. Velmi často se vyskytuje 

ve spánku.  

Stresová inkontinence 

Stresová inkontinence je typická hlavně pro ženy například po porodu nebo po menopauze. V důsledku 

nadměrného tlaku v břiše například při kašli, kýchání, smíchu nebo zvedání těžkých břemen se uvolní menší 

množství moči. 

Smíšená inkontinence 

Smíšená inkontinence je kombinací urgentního a stresového úniku moči. 



Paradoxní inkontinence 
Paradoxní inkontinence postihuje převážně muže a mohou za ni oslabené svaly močového měchýře či zablokovaná 

močová trubice. U starších v souvislosti se v souvislosti se zvětšenou prostatou objevuje také tzv. inkontinence 

návalová.  

Psychogenní inkontinence 

se objevuje zejména u starších pacientů hlavně při dlouhodobém vystavení stresu nebo při delší hospitalizaci 

v nemocnici.  

Inkontinence stolice 

má příčinu zejména v oslabeném svalstvu řitního svěrače a pánevního dna. Mohou se s ní setkat jak ženy po 

porodu, tak i pacienti s cukrovkou, roztroušenou sklerózou nebo mozkovou příhodou. S přibývajícím věkem se 

výskyt toto onemocnění bohužel zvyšuje. 

Co jsou inkontinenční pomůcky a proč byste je měli používat? 
Většina inkontinenčních pomůcek je vyrobena ze speciálních savých a nepromokavých materiálů, které i přes únik 

moči či fekálií dodají pocit sucha a komfortu. Vložky a vložkové kalhotky dodají během dne jistotu a klid během 

noci. Je však velmi důležité vybrat si správnou úroveň ochrany. 

Pokud dochází pouze k občasným únikům moči nebo stolice, vyberte si vložky nebo vložkové kalhotky, které jsou 

vhodné pro menší objem tekutiny. Pokud se jedná o částečné nebo dokonce úplné nekontrolovatelné pohyby 

močového měchýře nebo svalů řitního svěrače zvolte takové hygienické inkontinenční pomůcky, které dokážou 

zadržet odpovídající množství moči či fekálií. 

Inkontinenční podložky do postele 
Inkontinenční podložky do postele nebo na židle či gauče jsou skvělým pomocníkem pro pohodlný odpočinek a 

klidný spánek. Podložky dokonale ochrání lůžkoviny a čalounění před znečištěním od moči či fekálií. Vybírat 

můžete z jednorázových či pratelných variant podložek, stačí si vybrat tu, která je pro vás vyhovující a cenově 

dostupná. 

Osoby trpící dlouhodobou inkontinencí mohou mít i před důkladnou hygienu bolestivou, zanícenou nebo 

poškozenou pokožku. I když je moč nebo stolice v kontaktu s pokožkou po velmi krátkou dobu je nutné zajistit 

maximální péči a hygienu intimních oblastí. 

Inkontinenční vložky 

Mnoho inkontinenčních vložek absorbuje fekálie dovnitř vložky, ale i tak je důležité zajistit, aby byla pokožka 

udržována v suchu, čistotě a byla dokonale hydratovaná, a to nejlépe pomocí speciálně vyvinutých prostředků pro 

péči o pokožku při močové i střevní inkontinenci. 

Zejména v lékařských zařízeních jsou dispozici také inkontinenční alarmy, které lze propojit se systémem přivolání 

zdravotní sestry a upozornit tak, že osoba trpící inkontinencí potřebuje vyměnit vložku či vložkové kalhotky.  

Inkontinenční pomůcky mohou pomoci: 

 Udržovat pocit sucha, svěžesti a čistoty 

 Chránit nábytek a postele před nehodami, zápachem a skvrnami 

 Zajistit diskrétnost a komfort při inkontinenci 

Pokud pečujete o osobu, která má problémy s inkontinencí, myslete i na její důstojnost. Mnoho lidí je v takovéto 

situaci vystaveno pocitu trapnosti při výměně vložek či plenkových kalhotek. Pokud je to jen trochu možné zapojte 

tyto osoby do výběru inkontinenčních pomůcek, které chtějí používat a pokuste se najít takové, které jsou diskrétní 

a na první pohled není poznat, že daná osoba má problémy s únikem moči nebo stolice.  

Jak z inkontinenčních pomůcek vytěžit maximum 
Při nákupu se ujistěte, že znáte maximální objem výrobku a vyberte takový, který bude mít více než dostatečnou 

kapacitu pro množství tekutiny/fekálií které osoba pravděpodobně vylučuje (lepší je objem nadhodnotit). 

Na trhu je dispozici velké množství různých značek. Každý výrobce inkontinenčních pomůcek nabízí trochu jiné 

výrobky, ale u většiny z nich nenaleznete žádné velké rozdíly.  

Ověřte si, zda jsou vložky nebo plenkové kalhotky vyrobeny v unisex velikosti, nebo jsou určeny speciálně pro 

muže či ženy. Některé inkontinenční pomůcky jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily mužskému nebo ženskému 

tělu. Jejich nošení je pak mnohem komfortnější a pohodlnější.  

Inkontinence může i přes dokonalou hygienu bohužel způsobovat zarudnutí či poškození pokožky. Zajistěte, aby 

byla pokožka intimních partií udržována stále v suchu a čistotě. Pomocí čisticích hygienických vlhčených ubrousků 

a mycích prostředků určených speciálně pro citlivou intimní pokožku zajisté docílíte maximální hygieny.  

https://www.inhand.cz/inkontinencni-pomucky/


Pokud o někoho s inkontinencí moči nebo fekálií pečujete nezapomínejte ani na vlastní hygienu. Při péči zajisté 

budete potřebovat jednorázové zdravotní vinylové rukavice, dezinfekční prostředky na ruce a vlhčené jednorázové 

ubrousky. 

Nezapomeňte na následující 
Inkontinence není vždy spojena se zdravotním stavem v pokročilém věku a může se vyskytnout kdykoliv během 

života, a to z mnoha důvodů. Pokud se s ní někdy setkáte osobně nebo o někoho s inkontinencí pečujete nestyďte se 

o tomto zdravotním problému mluvit. Existuje totiž spousta řešení, které vám mohou pomoci. Může se jednat nejen 

o změnu jídelníčku, ale pomoci mohou i speciální cviky.  

 

Anděl Strážný chrání životy 
Anděl Strážný je registrovaná terénní sociální služba s působností po celé ČR. Poskytuje komplexní služby v 

oblasti nepřetržité tísňové péče. Nabízí monitorovací přístroje s SOS tlačítkem pro seniory či handicapované, 

kteří žijí sami nebo v domově s pečovatelskou službou bez trvalé péče. Klient nosí monitorovací přístroj na ruce, 

ten automaticky detekuje pád nebo situace, kdy se klient přestane pohybovat. Klient si také sám může přivolat 

pomoc prostřednictvím SOS tlačítka. Přes monitorovací přístroj    je klient ve spojení s dispečerem, který 

v případě potřeby zavolá záchranku, nebo řeší s klientem krizovou situaci. Více informací naleznete na 

stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/andel-strazny-chrani-zivoty. Zdroj: Helpnet.cz 

 

 

Desatero o bezpečí pacienta 1. a 2. díl 
Na stránkách Aktivní život vyšel 1. díl a 2. díl informací o bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních. 

V článcích najdete informace, jak můžete sami ovlivnit své bezpečí ve zdravotnickém zařízení. První článek 

najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/05/30/desatero-o-bezpeci-pacienta-1-dil/, druhý článek 

najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/02/desatero-o-bezpeci-pacienta-2-dil/. Zdroj: Aktivní 

život 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

 Od poloviny roku 1942 působí v Evropě americké letectvo (USAAF), spolu s Britským 

královským letectvem (RAF) provádí strategické bombardování území Třetí říše a dalších částí 

nacisty obsazené Evropy. 

 Koncem srpna 1942 se začínají těžké boje o Stalingrad. 2. února 1943 obklíčená armáda generála 

Pauluse kapituluje, Sověti zvítězili v jedné z nejdůležitějších bitev válka za obrovských obětí. 

      

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří oslaví v průběhu měsíce července a 

srpna oslaví své životní jubilea hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k pp. Květě DVOŘÁKOVÉ, 

Věnceslavě ČERMÁKOVÉ,Aleně CALVITTIOVÉ, Monice HERÁKOVÉ, Květuši BABORÁKOVÉ, Heleně 

KLASNOVÉ, Ruth LUKEŠOVÉ,Miroslavě ŽALUDOVÉ .   
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