ZPRAVODAJ

BŘEZEN,DUBEN 2020

aktuálně…


LPS SE PŘIZPŮSOBILA NOUZOVÉMU STAVU

www.mpsv.cz

Lékařská posudková služba se přizpůsobila nouzovému stavu
Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v souvislosti s nouzovým stavem k
nastavení vysoce individuálních přístupů u lékařské posudkové služby, a to nejen
vůči poskytovatelům zdravotních služeb (zejména praktickým lékařům), ale
především pak vůči osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“).
O průběhu příslušného posudkového řízení jsou OZP i praktičtí lékaři vždy včas
informováni. Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) postupují v
souvislosti s nouzovým stavem tak, že posouzení zdravotního stavu nebo
provedení kontrolní lékařské prohlídky, resp. kontrolního posouzení (dále jen
„KLP“) probíhá v nepřítomnosti OZP.
Fyzické dostavení se OZP k poskytovateli zdravotních služeb (zejména
praktickému lékaři) za účelem zpracování podkladů pro posouzení zdravotního
stavu nebo dostavení se na OSSZ za účelem provedení KLP není ze strany OSSZ v
tomto složitém období požadováno.
Posouzení zdravotního stavu nebo provedení KLP probíhá na základě písemných
podkladů od praktických lékařů, kteří znají detailně zdravotní stav svých
pacientů.
Praktičtí lékaři jsou schopni podklady pro posouzení zdravotního stavu zpracovat
na základě obsahu své zdravotnické dokumentace a bez nutnosti zvát klienta k
návštěvě ordinace za účelem nového vyšetření.
Veškeré podklady od praktických lékařů i specialistů (odborné lékařské zprávy,
výsledky vyšetření, lékařské nálezy) lze dokládat písemně poštou nebo
elektronicky a není nutné je na OSSZ nosit fyzicky, přičemž tak mohou učinit i
samotné OZP. Lhůty pro vydání podkladů jsou stanovovány tak, aby respektovaly
lokální podmínky u jednotlivých praktických lékařů, a případné prodlevy jsou ze
strany OSSZ tolerovány.
Posouzení zdravotního stavu je i nadále v řadě případů podmínkou pro vznik
nároku na dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem a bez tohoto
posouzení není přiznání takové dávky možné.
Z těchto důvodů je i nadále činnost lékařské posudkové služby zachována,
odložení posouzení zdravotního stavu by v řadě případů oddálilo přiznání dávky a
mohlo by mít negativní dopad na OZP.
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OSSZ nadále přijímají žádosti klientů o invalidní důchod a o změnu výše
invalidního důchodu, k těmto jednáním je vhodné se předem objednat, pokud
není možné nebo s ohledem na zdravotní stav žadatele dokonce vhodné sepsání
těchto žádostí odložit, podrobnosti jsou zveřejněny na www.cssz.cz/kontakty.
Ostatní žádosti není nutné na OSSZ doručovat osobně. OSSZ rovněž bez
přerušení přijímají žádosti z poboček ÚP ČR o posouzení zdravotního stavu pro
účely žádostí klientů o příspěvek na péči, průkaz OZP a jiné.
Systém výplaty invalidních důchodů a příspěvků na péči je navíc nastaven tak, že
případné neprovedení KLP ve stanovené lhůtě neznamená zastavení výplaty
invalidního důchodu nebo příspěvku na péči a tedy ani ohrožení sociálních jistot
osob zdravotně postižených. U lékařské posudkové služby OSSZ došlo také
zvýšením efektivity k snížení počtu KLP o 30 % oproti loňskému roku a aktuálně
jsou KLP stanovovány jen ve zcela nezbytných případech.
Díky přijatým opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí je tak i v době
nouzového stavu zajištěna plynulá činnost lékařské posudkové služby i orgánů
sociálního zabezpečení vyplácejících dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem a jeho posouzením.
Lékařská posudková služba se však při plnění své zákonné role (při posuzování
zdravotního stavu a provádění KLP) neobejde bez součinnosti a pochopení ze
strany praktických lékařů a OZP a za jejich přístup jim v této složité situaci touto
cestou děkujeme.



KONFERENCE INSPO 2020

www.helpnet.cz

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se překládá na
pondělí 12. října 2020
Zákaz konání akcí s více než 100 účastníky ovlivnil také termín jubilejního 20. ročníku konference
INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který se měl konat 28. března.
Největší akce o informačních a komunikačních technologiích určených pro lidi se zdravotním
postižením v České republice proběhne v pondělí 12. října 2020 v Kongresovém centru Praha.
Na rozdíl od předchozích ročníků se bude letošní 20. ročník konat poprvé ve všední den, a to v
pondělí.
„Najít volný termín byla výzva, ale jsme rádi, že se to díky vstřícnosti Kongresového centra a
zejména Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podařilo. Bez entuziasmu a technického umu
jeho pracovníků si už několik let nedovedeme pořádání konference představit,“ říká Jaroslav
Winter, předseda pořádajícího BMI sdružení.
O účast na konferenci byl letos nebývalý zájem. Koncem února bylo přihlášeno o 130 účastníků
více než loni ve stejnou dobu a rekordních 40 vystavovatelů. Zájemci se mohou nadále registrovat
na www.inspo.cz/registrace. Již přihlášení účastníci mají možnost lístky vrátit, nebo si je ponechat
pro nový termín.
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„Tato konference je natolik unikátní svým zaměřením a rozsahem, že přesun na říjnový termín
rozhodně nemůže ohrozit její návštěvnost. Naopak posun data konání může být výzvou pro nové
projekty, které v současnosti své technologie dokončují a mohou je za 6 měsíců předvést právě na
INSPO,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.
Program konference i s přehledem vystavovatelů je na www.inspo.cz/inspo-2020.
Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone, která
dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jubilejního
20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a
Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
Konferenci pořádá BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz.
Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních
věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.



ČASOPIS VOZKA

www.vozka.org

Bezbariérový skvost plný pokladů
K návštěvě státního zámku Kynžvart zve jeden z článků v novém 64stránkovém
čísle čtvrtletního magazínu pro vozíčkáře VOZKA.
Najdete v něm i další zajímavá témata:
• V Havířově si můžete objednat odlehčovací službu. Provozuje ji organizace
Santé
• Nové Centrum pro rodinné pečující v Praze poskytuje ucelené poradenství
zdarma
• Česká asociace paraplegiků – CZEPA u příležitosti 30 let výročí svého
založení zmapovala, jak se změnil život vozíčkářů nejen po úrazu míchy
před 30 lety a dnes
• Co je nového v Hamzově léčebně? Muzeum zdravotnictví roste, nový
exoskelet UNILEXA a trenažér chůze pro děti Prodrobot
• Nominujte do celostátní ankety REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ
2020
• O Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open s jejich
prezidentem Pavlem Zbožínkem
• POVedené objevy: deset nejzajímavějších míst. Brožuru vydala Pražská
organizace vozíčkářů
• Bylo to magické. Vozík najednou zmizel a já prostě JEN TANCOVALA s
partnerem, říká tanečnice Marisa Hamamoto
• Fotíte? Zapojte se do soutěže „Šťastní rodiče navzdory eresce“ a vyhrajte
lázeňský pobyt pro celou rodinu
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Více na: https://www.vozka.org/aktuality/zpravodajstvi/magazin-pro-vozickarevozka-c-1-2020-932cz
(Nově je ke stažení první loňské číslo 1/2019: https://www.vozka.org/odkazy-vhlavicce/jednotliva-cisla/vozka-2019/)



DOBROVOLNICTVÍ ONLINE

www.helpnet.cz

Dobrovolnictví online
Najděte si zkušeného profesionála pro vaši neziskovku třeba už dnes, nabízí
TechSoup Česká republika.
Abychom vám pomohli usnadnit vaši práci, nabízíme vám zdarma prostor, kde se
můžete propojit online se svojí dobrovolnicí nebo dobrovolníkem, který s vámi
bude spolupracovat na tom, co aktuálně potřebujete. Dobrovolníci na našem
portálu Um sem um tam jsou marketingoví specialisté, finanční experti, grafici
nebo IT odborníci.
Prohlédněte si web Um sem um tam
Můžete se na ně obracet například, pokud potřebujete:
• Upravit webové stránky;
• pomoct s nastavením nástrojů pro online komunikaci (například Microsoft
Teams nebo Zoom)
• zkonzultovat vaši marketingovou/fundraisingovou strategii;
• poradit, jak vytvořit co nejefektivnější reklamu na sociálních sítích;
• graficky navrhnout leták.
A jak na to? Je to jednoduché: Zaregistrujte se na náš web a vyplňte první výzvu.
Pak už jen čekejte, až se s vámi dobrovolník spojí.
Aktuálně máme v databázi stovky dobrovolníků, kteří jsou připraveni nabídnout
své služby.
Výzvy jsou jednorázové, v rámci jedné výzvy vám dobrovolník může věnovat až 10
hodin. Pokud máte ve vaší organizaci více úkolů, které je potřeba udělat, zadejte
prosím více výzev.
Nevíte, o co dobrovolníky žádat nebo jak napsat svoji první výzvu? Inspirujte se
našimi ukázkovými výzvami.
Pokud byste si s něčím nevěděli rady, kontaktuje nás na čísle 704 500 726 nebo
na e-mailu neziskovky@umsemumtam.cz.
Přejeme vám pevné zdraví a ať se vám daří.
Váš tým TechSoup
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Redakční rada:
Bc. Daniela Jeníčková, d.jenickova@arpzpd.cz
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín
(pro vlastní potřebu)
e-mail: asociace@arpzpd.cz

http:// www.arpzpd.cz

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – březen, duben 2020

strana 5

