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V Brně má vzniknout nové centrum pro lidi s poraněnou
míchou, na jeho stavbu však chybí peníze

V Kníničkách u Brna by mělo vzniknout centrum, které poskytne péči celkem 1500 pacientům ročně. 
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REHABILITACE (/tagy/rehabilitace-84084)  PENÍZE (/tagy/penize-2324)  STAVBA (/tagy/stavba-1548)

Simona Janíková (//ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=18296760)

V
Česku by mělo za tři roky vyrůst nové rehabilitační centrum pro lidi po poranění míchy. Chce ho

stavět Paracentrum Fénix, které se o lidi s poškozenou míchou stará 14 let, a jemuž už

navíc nevyhovují stávající prostory. V brněnské městské části Kníničky by tak mělo

vzniknout nové centrum, které bude moci poskytnout zdravotní i sociální rehabilitaci

celkem 1500 klientům.

Tím se výrazně zvýší dostupnost péče pro lidi s poškozením míchy v Česku, kterých je odhadem osm

až devět tisíc. Poranění míchy je závažné poškození páteře a nejčastěji znamená, že zraněným ochrne

část těla a musí být na vozíku. Nejčastějšími důvody zranění jsou dopravní nehody, úrazy při sportu

nebo nádorová onemocnění. Do stavby centra, která by měla začít v příštím roce, hodlá Fénix

investovat až 185 milionů korun. Nicméně zhruba 70 milionů ještě chybí a pokud je organizace

nezíská, hrozí ji zánik.

"Je to pro nás existenciální projekt. Stavba nového centra je jediná cesta, jak udržet to, co děláme,

tedy komplexní služby v rámci rehabilitace, sociální práce, psychologie, práva nebo bezbariérovosti,"

říká šéf centra Michal Odstrčil. V současné budově může organizace podle něj vydržet maximálně pět

let. Paracentrum Fénix pomáhá lidem po poranění míchy s návratem do běžného života, nejen po

zdravotní stránce formou rehabilitací, ale také v rozvoji soběstačnosti, psychiky, podporou v rodině či

pomoci při hledání zaměstnání.

Nyní se centrum stará asi o sto lidí, kteří do něj dojíždějí několikrát týdně. Zhruba 400 klientům pak

organizace zajišťuje poradenství na dálku. Tyto počty však může díky nové budově navýšit a zároveň

klientům poskytne místo pro dlouhodobější rehabilitaci, která zahrnuje i ubytování dvakrát ročně po

dobu dvou až čtyř týdnů.

"Zahraniční zkušenosti ukazují, že tento přístup dost zásadně napomáhá ke zlepšení stavu pacientů a

zároveň se během této doby dá vyřešit spousta věcí, jako například najít vhodné pracovní místo nebo

nastavit pomůcky," uvádí Odstrčil.
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185 milionů

korun by měla stát výstavba nového
centra pro lidi po poranění míchy.

Nyní podle něj nemají klienti ve vzdálenějších částech republiky přístup ke specializované

péči. "Cílená péče je pro tuto skupinu důležitá, protože používáme jiné terapie, techniky i

poradenství, než všeobecně zaměřené služby na lidi na vozíku. Tím dokážeme efektivněji

pomáhat," vysvětluje Odstrčil.

V Česku se poranění míchy léčí na několika úrovních. Nejdříve se pacienti dostávají na takzvanou

spinální jednotku. Ty jsou v nemocnicích v Praze, Brně, Ostravě a Liberci a tam jim lékaři poskytnou

základní péči a fyzickou rehabilitaci. Následně jsou pacienti umístěni do rehabilitačních ústavů, které

jsou v Kladrubech, Hrabyni a Košumberku. Pracovníci ústavů se tam snaží vrátit klienty do běžného

života, dochází na zdravotní rehabilitace, pomáhají jim s výběrem vozíku nebo je učí, jak se postarat

sám o sebe.

Když se téměř po roce od úrazu dostane pacient domů, může

využít následných služeb. Ty nabízí v Česku jen Centrum

Paraple, jež pečuje asi o 1400 klientů ročně, a právě Fénix. "S

Paracentrem Fénix spolupracujeme od jeho založení. Jejich

nové centrum pro nás znamená, že budeme mít možnost lidem

s poškozením míchy nabídnout další možnost ucelené
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Ke stavbě nového rehabilitačního centra chybí peníze
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JEŠTĚ SI PŘEČTĚTE

Oblastního ředitele Škody Transportation zadržela
lotyšská policie. Vyšetřovatelé prověřují
dvacetimilionový úplatek
(//byznys.ihned.cz/c1-66389210-oblastniho-reditele-skody-transportation-zadrzela-lotysska-policie-kvuli-podezreni-z-korupce-�rma-nema-
zadne-informace)

Před 17 min

Skupina Škoda Transportation nemá od lotyšských orgánů žádné informace o případu podezření z...

Komentář Jiřího Koželuha: Jak (ne)snižujeme emise
skleníkových plynů
(//nazory.ihned.cz/c1-66389220-jak-ne-snizujeme-emise-sklenikovych-plynu)

Před 21 min

  Česká vláda a zejména ministr životního prostředí Richard
Brabec často - například nyní na...

Dárkový průvodce: Vůně pro silné ženy, které jdou
vlastní cestou
(//procne.ihned.cz/c1-66387330-darkovy-pruvodce-vune-pro-silne-zeny-ktere-jdou-vlastni-
cestou)

Včera

Psychadelická mlha let sedmdesátých. Sytě červená jako symbol ženské síly.
Výlet do víru blešího...

NÁZORY

rehabilitace," říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple. Podle něj rozšířené brněnské centrum může

pojmout hlavně klienty z Moravy a Slezska.

Paracentrum Fénix dosud sehnalo na stavbu nové budovy přes 100 milionů korun. Část peněz získá z

evropské dotace, další od sponzorů, drobných dárců a pomohou i slevy od dodavatelů. Zmíněných 70

milionů korun nyní Fénix ještě shání. V případě, že se organizaci podaří získat většinu peněz,

zbývající částku chce podle Odstrčila vybrat i pomocí crowdfundingové kampaně.

V prvním odstavci jsme chybně uvedli, že centrum má vzniknout v Kníničkách u Brna. Kníničky jsou však

přímo jednou z brněnských městských částí. Za chybu se omlouváme.
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Před 10 min

ČNB zvýšila sazbu kapitálových rezerv. Roste
zranitelnost bank vůči případnému zhoršení
ekonomiky, ukázaly analýzy
(//byznys.ihned.cz/c1-66389180-banky-budou-od-ledna-
2020-odvadet-vice-do-rezerv-na-ochranu-uveroveho-trhu-
obavaji-se-zranitelnosti-bankovniho-sektoru-pri-zhorseni-
ekonomicke-situace)

Banky budou od roku 2020 odvádět více peněz
do rezerv na ochranu tuzemského úvěrového
trhu. Česká...

Před 40 min

Nejlepší technologické dárky pro lepší
polovinu lidstva: Design je základ, na kvalitě
se neslevuje
(//tech.ihned.cz/geekosfera/c1-66388760-nejlepsi-
technologicke-darky-pro-lepsi-polovinu-lidstva-design-je-
zaklad-na-kvalite-se-neslevuje)

 Vybrat nejlepší televizi, mobilní telefon,
nebo dokonce i notebook není tak těžké.
Objektivní...

Před 1 hod

Zeman jako Bumbál? Doufám, že video uvidí,
myslím, že má smysl pro humor, říká Orsava
(//domaci.ihned.cz/c1-66388970-zeman-jako-bumbal-
doufam-ze-video-uvidi-myslim-ze-ma-smysl-pro-humor-
rika-orsava)

 Aféry a skandály Zemana a Babiše jsou
aktuální, takže se nabízí, i když do smíchu mi z
nich není,...
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