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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO OBČANY S CIVILIZAČNÍM 

ONEMOCNĚNÍM  
 

Dne: 20. 2. 2014 

Účel setkání:  Definování priorit pro potřeby aktualizace stávajícího 3. Komunitního plánu 

sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 - 2014 

 

Informovanost lidí s civilizačním onemocněním  

Diskutováno téma informovanosti osob s civilizačním onemocněním a jejich zájem o aktivity, 

které nabízejí členové pracovní skupiny. Pracovní skupina se shodla, že v souvislosti se 

současnými trendy si lidé vyhledávají častěji informace na internetu, popř. se obrátí na organizace 

o informace jednorázově. Členská základna se u některých organizací se zvyšujícím se věkem 

zmenšuje. 

V průběhu výše uvedené diskuse byla v oblasti dostupnosti informací a informovanosti osob 

definována potřeba:  

Lidé s diabetem, lidé s onemocněním epilepsií, celiakií, Parkinsonovou chorobou, kardiologickými 

onemocněními, či Bechtěrevovou chorobou si neuvědomují dopad svého onemocnění a neví, na co 

mají nárok v rámci své léčby. Tento stav se objevuje zejména u lidí, jejichž onemocnění je 

neohrožuje bezprostředně na životě. 

Byla také zmíněna situace, kdy ani kvalifikovaní lékaři nemají dostatek informací o dopadech 

onemocnění (popř. dokonce i o vhodné léčbě), přičemž v některých případech se spolupráce 

organizací s lékaři daří, ale v řadě případů nefunguje.  

 

Lidé s onemocněním roztroušenou sklerózou a dostupnost potřebné podpory 

V průběhu diskuse byla definována potřeba podpory osob upoutaných na vozík ve věkovém 

průměru 50 let, kteří nepotřebují intenzivní 24 h péči (potřebují podporu několikrát v průběhu dne 

v dohodnutých intervalech zejména v oblasti sebeobsluhy). 

Pracovní skupina se dohodla, že zástupce organizace věnující se lidem s roztroušenou sklerózou na 

příští schůzku určí počet takovýchto lidí a dále zjistí, jakou podporu potřebují konkrétně (intenzitu, 

charakter podpory). Se zjištěnou potřebou bude dále pracováno ve spolupráci s pracovní skupinou 

věnující se lidem s tělesným postižením. 

 

Pracovní uplatnění lidí s civilizačním onemocněním 

Bylo diskutováno, že lidé v produktivním věku s epilepsií a roztroušenou sklerózou mají problém 

si najít práci. Dávky jsou pro ně nedostupné, nicméně jsou limitováni v pracovním uplatnění – 

nemohou pracovat na směny, nemají ŘP apod. Zaměstnavatelé nejsou vstřícní k zaměstnání osoby 

s uvedeným civilizačními chorobami. 

 

Děti s onemocněním diabetem 

Děti s diabetem je problematické umístit do mateřské školy, protože tyto nejsou ochotny aplikovat 

inzulin.  

Děti s onemocněním celiakií 

Je problém umístit děti do mateřské školky z důvodu dodržování diety a neochoty tuto dietu 

zajistit.  

Ani jedna z výše uvedených skupin dětí nemá zájem o „speciální“ mateřské školy, zájem je o 

aktivní spolupráci a vstřícnost pedagogů, popř. zřizovatele školského zařízení. 
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Závěr 

Všechny definované potřeby budou diskutovány na dalším jednání Pracovní skupiny pro občany 

s civilizačním onemocněním. Účelem další schůzky bude hledání možných řešení zjištěných 

potřeb v následujícím plánovacím období.  

 

 

 

 

 

 

 

 


