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Úvahy nad funkcí a smyslem Společnosti Parkinson

 
Od roku 2000 až dodnes, poslední necelé dva roky

jako  předsedkyně  Společnosti  Parkinson,  o.  s.,  jsem  
se  setkala  s  mnoha  parkinsoniky  a  s jejich  blízkými  
i  zdravotníky.  Prošla  jsem  několika  těžkými  krizemi,
zdravotními i psychickými. Získala jsem široké zkušenosti.

Nesetkala  jsem  se  s  neparkinsonikem,  který  
by  plně  pochopil  naše  problémy  -  jsou  opravdu  těžce
sdělitelné.  Proto  tvrdím:  „SPOLEČNOST  MUSÍ  VÉST
PARKINSONIK.“  Také  ostatní  členové  vedení
a administrátor webu s redaktorem časopisu by měli být
parkinsonici. Organizace by opravdu měla být co nejvíce
pacientská.  Kdo  jiný  než  my  zná  lépe  naše  problémy.
Pokud chceme nějakou změnu pro nemocné a mít šanci
prožít  smysluplný  život  bez  zbytečných  stresů,
psychických  i  fyzických,  musíme  bezpodmínečně  umět
a chtít chápat jeden druhého. Musíme se umět vzájemně
vyslechnout,  poradit  si  a  hlavně  dohodnout  se  
na společném postupu! Dát na dobrou radu. Vědět, kde  
jí dostanu. Obracet se na správná místa a vést Společnost
tak,  aby  obsáhla  všechny  možnosti,  všechna  stadia
postižení  i  věkové  kategorie.  Zapomenout  nelze  ani
na partnery, protože i oni musí být v pohodě a vědět kam
se obrátit o pomoc.

Proto se Společnost musí věnovat dvěma hlavním
směrům působení:

• Zakládat  Kluby,  organizovat  rekondiční
pobyty,  přednášky,  zajistit  porady  ve  všech
záležitostech,  pomáhat  zdolat  problémy
fyzické  i  psychické.  Musíme  se  vzájemně
povzbuzovat, bavit se.

• Další  cesta  je asi  složitější,  dlouhodobá,  žádá  
si  vytrvalost  a  schopnost  komunikace, 
vystupování  a  prezentace  v  médiích,
kontaktovat kompetentní osoby a úřady.

Ohlédnutí první. Časopis Parkinson č. 2/1997

Světová deklarace WHO se svou Chartou.

Formuluje právo nemocných Parkinsonovou nemocí na:
− odbornou lékařskou péči se zaměřením

na Parkinsonovu nemoc
− odpovídající vyšetření a stanovení přesné

diagnózy
−  přístup k sociálním službám
−  soustavnou léčebnou péči
−  spolurozhodování o léčbě

Charta byla podepsána řadou významných osobností
politického i kulturního života na celém světě.

Ohlédnutí druhé. Časopis Parkinson č. 12/2002

MUDr.  Rektorová  –  info  z  EPDA.  V  současné  době
probíhají  dva  evropské  projekty  týkající  se  zpracování
dostupné  literatury  o  specifických  potřebách  pacientů.
Definovat jasně rozdíly v potřebách mladých a starších lidí
s  PN.  Různé  studie  prokázaly,  že  velmi  častou  
je přítomnost  deprese,  často  nepoznaná,  ale je možné  
ji dobře léčit. Nutná je spolupráce neurologů a psychiatrů..
Další  je  projekt,  kterým  EPDA  demonstruje  fakt,  že
náklady v nemocnici jsou asi 3x větší než na domácí péči.

Navíc být doma je pro každého toužebným přáním.
Proto EPDA plánuje další 
projekt  „Centres  of  Excellence“,  který  by  měl
propagovat,  vyhledat a zviditelnit  centra s kvalitní péčí o
parkinsoniky,  nejen  po stránce  odborné,  ale  také  po
stránce spokojenosti nemocných.

Ohlédnutí třetí. Časopis Parkinson č. 24/2008

EPDA,  kampaň Parkinson + empatie ♥ = život, ukazující
s  jakými  překážkami  se  potýkáme.  EPDA  vyzvala  k
odstranění nerovnosti v přístupu k léčbě a péči o nemocné
PN.
Cituji Ing. Radomila Žerta: Tato iniciativa EPDY je životně
důležitý  krok  pro  naději  milionů  lidí  postižených
Parkinsonovou nemocí.  Napomáhá ke zviditelnění  jejích
projevů a podněcuje k aktivitě. Naše omezení jsou velmi
krutá  a  my  potřebujeme  vejít  do  podvědomí  veřejnosti.
V rámci  celé  Evropy  je  třeba  nadále  zlepšovat  péči
o parkinsoniky.“

VÝZVA Parkinson 2008 – máme naději na rovný přístup?
Navazující Výzva v bodech ,
formulovaných doc. MUDr. Janem Rothem Csc.
 
(Viz výroční zpráva 2007 nebo na www.parkinson-cz.net.)

Máte-li zájem o naši budoucnost, prosím, přečtěte si výše
uvedené texty,  z podstatné  části  jsou stále  v  platnosti.

Nechci  tvrdit,  že  se  v  přístupu  k  parkinsonikům  nic
nezměnilo,  to  jistě  pravda  není.  Dnes  již  máme v  naší
republice  i  špičková  pracoviště,  dostupné  jsou  moderní
léky  a  na  třech  pracovištích  se  velmi  úspěšně  provádí
moderní  operační  zákrok  -  hluboká  mozková  stimulace
(DBS).  Další  a  další  neurologická  oddělení  nemocnic  
se k moderní léčbě hlásí. Mnoho se změnilo i v samotném
přístupu k vlastní léčbě. Propagace, doporučování cvičení
a  také  podpora  činnosti  Společnosti.  Také  u  nás  
se upřesňují standardy péče.

Přesto je zatím neskutečně málo zařízení následné péče
všeho druhu – stacionářů, domů s pečovatelskou službou,
domovů  pro  seniory,  odlehčovacích  služeb,  lůžek
s rehabilitací apod.

Cílem  Společnosti  je  podporovat  veškeré  aktivity,  které
směřují ke zlepšení kvality života pacientů a jejich rodin.
Proto je třeba soustavně působit na kompetentní orgány
státní  správy,  osobnosti  politického  a  společenského
života. Neméně důležitým úkolem je i zviditelnění našich
problémů v médiích.

Závěr 

Cituji Ing. Pavla Kneře:
Obávám  se,  že  Společnost  Parkinson  sama  těžko
dosáhne potřebných změn v legislativě, těžko donutí státní
aparát  k  jinému  přístupu.  Bude  nutná  odvaha  mnoha
příslušníků  lékařského  stavu,  odvaha  říci,  že  vše  není
dokonalé,  odvaha  říci,  že  odborná  neurologická  péče,  
ač na světové úrovni, nestačí.

Letos na kongresu ve Velkých Losinách tato slova podpořil
svým slibem pomoci pan docent MUDr. Jan Roth, CSc.,
jménem Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze.

                                                                  Květa Kánská



SPOLEČNOST  PARKINSON, O.S.
Volyňská 20, 100 00 Praha, tel.:272 739 222, www.parkinson-cz.net
GE Money Bank Praha, 1 766 806 504/0600, IČ  2727 39 222 

pražská kancelář 774 443 558  kancelar@parkinson-cz.net

Výbor

Ing. Václav Veselý, předeseda 774 443 556 predseda@parkinson-cz.net    vesely@parkinson-cz.net

Jarmila Macková, mistopředsedkyně 774 443 563                                              mackova@parkinson-cz.net

Václav Fiedler, mistopředseda 774 443 560                                                   fiedler@parkinson-cz.net

Vladimír Jára 774 443 557                                                       jara@parkinson-cz.net

Jiří Vála 774 443 561                                                      vala@parkinson-cz.net

Ing. Alena Štastná, evidence evidence@parkinson-cz.net    stastna@parkinson-cz.net

časopis, web 

Pavel Mičulka redaktor časopisu Parkinson 774 443 562 casopis@parkinson-cz.net     miculka@parkinson-cz.net

Ing. Pavel Kneř, administrátor webu 774 443 559 info@parkinson-cz.net                 kner@parkinson-cz.net

Regionální kluby Společnosti Parkinson, o.s., kontakty na předsedy

Brno Mgr. Eva Vernerová 545 577 450 606 145 248 vern.eva@seznam.cz

Červený Kostelec Helena Kukrálová 737 109 815 josef.kukral@tiscali.cz

České Budějovice Ing. Bohumila Šindelářová 777 941 585 Bsindelarova@seznam.cz

Děčín František Zeman 728 279 424 zeman.fanda@seznam.cz

Havlíčkův Brod MUDr. Ludmila Čapková 564 407 155 604 416 635 ludmila.mudr@centrum.cz

Hradec Králové Iva Boučková 495 581 549 731 324 639 hradeckralove@parkinson-cz.net

Chomutov Jaroslav Bednář 474 375 184 603 728 012 jbednar2@volny.cz

Liberec Zdeněk Konopáč 482 711 371 602 350 905 marcelakonopacova@centrum.cz

Litomyšl Marta Skřivanová 723 148 356 martaskrivanova@seznam.cz

Mladá Boleslav Vladimír Jára 775 102 833 oran68@seznam.cz

Most Ing. Arnošt Štádlík 476 103 654 602 428 242 arnost.stadlik@seznam.cz

Olomouc Marie Salavcová 736 121 195 msalavcova@seznam.cz

Ostrava Anna Koleková 596 318 713 603 795 774 kolekovaanna@seznam.cz

Pardubice Jiří Vála 325 643 769 606 461 697 jirka2023@seznam.cz

Plzeň Luboš Vágner 241 445 997 732 179 553 vaglub@seznam.cz

Poděbrady Květa Kánská 325 643 769 605 568 635 kytina.kanska@seznam.cz

Praha Bc. Petra Skalová 241 445 997 775 181 080 petra13@email.cz

Ústí nad Labem Věra Jelínková 474 557 073 724 029 264 jelinkova47@seznam.cz 

Zlín Marie Skoumalová 577 436 560 737 812 385 marie.skoumalova@seznam.cz

  
Ministerstvo zdravotnictví ČR

                                       

                    

Společnost Parkinson, o.s., jako nezisková organizce, by nemohla provozovat svou činnost bez pomoci sponzorů.
Významně nám pomáhají především dotace projektů Ministerstva zdravotnictví ČR a firmy NOVARTIS a GSK. 
Děkujeme i všem ostatním,  kteří se rozhodli nás podpořit, např. Eliprom, Intax. Ing. R. Nedoma  . Důležitou součást
našich prostředků tvoří také drobnější finanční dary od jednotlivců. Také jim všem  patří náš dík.  

Sestavil Ing. Pavel Kneř



Grantová podpora Ministerstva zdravotnictví

Pro Výroční zprávu 2008 Společnosti Parkinson, o.s.

G/1 Rekondiční pobyty

Společnost  Parkinson,  o.s.  organizuje  rekondiční  pobyty
pravidelně již po léta.

Pro  naše  nemocné je  jejich  důležitost   o  to  větší,  že  máme  
nárok  na lázeňskou péči jen jedenkrát v živote !

Každý z účastníků si na těchto pobytech osvojuje cviky vhodné
pro  toto  onemocnění  pod  vedením  školených  odborných  
cvičitelek.   
Jde  o získání návyku k pravidelnému cvičení a zlepšení kondice.
Na  těchto  pobytech  je  poskytována  též  logopedická  péče.   
Organizují se besedy s odbornými lékaři.

Hlavním  efektem  je  zejména  navázání  sociálních  kontaktů  
a  vzájemná  podpora  při  mnohdy  obtížném  pohybování  se  
na veřejnosti s viditelnými stigmatizujícími projevy nemoci.

Cena  pobytů  je  díky  dotacím  MZ  zvýhodněná  dle  určených  
podmínek.
V roce 2008 byly uskutečněny tyto rekondiční pobyty:

22.3. -  29.3. 2008 Lázně Jáchymov LD Astoria.
27.4. - 11.5. 2008 hotel Štikov u Nové Paky
3.5.   - 17.5. 2008 hotel DUO Horní Bečva
31.8. – 7.9. 2008 hotel Štikov u Nové Paky
27.9. – 4.10. 2008 hotel DUO Horní Bečva 
13.9. – 20.9. 2008 Dům Exodus Třemošná u Plzně 

V některých klubech se začínají pořádat i prodloužené víkendové
rehabilitační pobyty. (Zatím bez dotaci).

G/2 Edukační docházkové    akce – aktivity regionálních kluů

Stěžejní  činnost  klubů  spočívá  v  pravidelných  cvičeních
v tělocvičnách  v některých  klubech  jsou  využívány  ke  cvičení
bazény.
Podle věku a zájmu členů se v klubech věnují tréninkům paměti,
cviční mluvy s logopedem.

Kluby  pořádají  sportovní,  přednáškové  akce.  Spolupracují  
navzájem  na  pořádání  výstav,  při  organizaci  koncertů,  
ale i jiných aktivit Společnosti Parkinson, o.s. Předsedové klubů
zastupují  členy  v  komunitním  plánování,  v krajských  radách
NRZP. 

(Podpora  G/2  se  uplatňuje  jen  na  akce  dle  schváleného
příslibu  )

G/3 – Ediční činnost

V roce 2008 byl nadále vydáván časopis  PARKINSON,  který je
nutným zdrojem informací o dění  okolo Parkinsonovy nemoci  
zejména pro většinu nemocných, kteří nemají v blízkosti klub  
a nemají přístup k internetu. 

Ze  stěžejních  témat  posledních  čísel  jmenujme  např.: Výzvu
„PARKINSON 2008“.  Dále  zaměření  na   psychiku,   diagnózu
Parkinsonova nemoc, „Život je pohyb“ – součástí tohoto čísla se
stal leták s cvičební sestavou k ovlivnění hlavních projevů Parkin-
sonovy  nemoci.  Další  číslo  bylo  věnováno  tématu  „komplexní
péče“  (vnímána  pacienty)  versus  „ideální  pacient“  (očima  od-
borníků).

Webové stránky jsou plně tvořeny a spravovány nemocnými bez
nároku  na  odměnu.  Rovněž  hosting  je  poskytován  zdarma.  
Není tedy čerpána žádná dotace,

G/5 – Organizačně administrativní servis

 Tato část poskytnuté dotace byla použita na nezbytné náklady
spojené  se  zajištěním  činnosti  organizace,  zejména  náklady  
na vedení agend, které je stále náročnější vzhledem k nárůstu
počtu členů o více než 40 %  v posledních třech letech. Dále se
hradí pronájmy, energie, služby atd..   

Jarmila Macková


