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V rámci projektu Česko – saské pohraničí bez bariér, 
spolufinancovaného z programu na Podporu přeshraniční spolupráce 
mezi ČR a Svobodným státem Sasko vydává Ústecký kraj ve spolupráci 
s Centrem Paraple tuto publikaci.

Věříme, že Vám pomůže alespoň částečně najít odpovědi na otázky,  
které si kladete.



Poškození míchy přichází většinou náhle a je to obrovský zásah do vašeho života. Bez ohledu 
na to kolik je vám let, nebo co děláte. Spolu s ním přichází i mnoho otázek. Vybrali jsme ty, 
které nejčastěji zaznívaly od lidí, kteří si podobnou zkušeností již prošli. Pokud ale nenajdete 
odpověď právě na tu vaší, ptejte se lidí ve svém okolí, nebo nám napište. Při formulování 
odpovědí jsme čerpali z vlastních osobních či profesních zkušeností a snažili jsme se vše popsat 
srozumitelným způsobem. Složitější výrazy jsou vysvětleny ve slovníčku v závěrečné části 
brožury, kde najdete i užitečné odkazy na publikace a webové stránky. 

Je to jen chvilka, co jsem se ještě normálně hýbal.

Pokud je vaše mícha poškozená, tak první fázi prožijete nejčastěji na specializovaných 
spinálních jednotkách v nemocnicích v Praze, Liberci, Brně, Ostravě, nebo na jednotkách se 
zvýšenou péčí (JIP, ARO). Může se stát, že si nebudete pamatovat, co předcházelo vašemu 
ochrnutí, ale určitě vás budou napadat otázky, jak to bude dál, co vás teď čeká, co se to vlastně 
stalo.

Nesnažte se nutně pochopit vše. Vaši lékaři vám sdělí to důležité. Váš život je ale stále ve vašich 
rukách, i když s nimi třeba nehýbáte.V tomto období se začnete seznamovat se svým tělem, 
jako byste se znovu narodili. Začne vaše první rehabilitace, vertikalizace, nácvik vyprazdňování 
a mnoho dalšího. 
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Budu chodit? Jak budu hýbat rukama? 
Většina lidi pozná sama, že je jejich aktuální stav po poškození míchy vážný a otázky, které je bezprostředně napadají a směřují je ke svým ošetřujícím lékařům, se nejčastěji 
týkají jejich budoucí pohyblivosti.

Zdravotní stav, jak si můžete přečíst v dalších zodpovězených otázkách, se mění v průběhu rehabilitace, ale pravděpodobný vývoj vám sdělí již ošetřující lékař na spinální 
jednotce, nebo v rehabilitačním ústavu. Záleží na míře poškození míchy, ale je třeba si říci, že jakékoliv její poškození, i jen třeba utlačení, přináší nevratné změny.

Změní se můj stav? 
Podle rozsahu a úplnosti poškození míchy mohou lékaři odhadnout, jak se budou vaše schopnosti vyvíjet. Dejte tomu čas. Krátce po poranění míchy se může upravovat 
citlivost, dlouhodobě se může měnit pohyblivost, svalová síla a funkční schopnosti na aktivních částech těla. Někdy to trvá týdny až měsíce, než se může říci, že váš stav je 
neměnný. Navíc se díky rehabilitaci naučíte dělat spoustu věcí jinak.

Během pobytu na spinální jednotce a následně v rehabilitačním ústavu budete mít možnost mluvit o stavu vašeho poranění a jeho následcích s odborníky, kteří vám pomů-
žou se zorientovat. 

Podstatou rehabilitace u lidí po poškození míchy je především prevence komplikací spojených s imobilitou a dosáhnutí co nejvyšší míry nezávislosti. Dalším důležitým cílem 
je dobrá kondice. Na té budete pracovat jak na spinální jednotce, tak následně v rehabilitačním ústavu i ostatních návazných rehabilitacích. 

Co části těla, které necítím?
I tělo, které necítíte, je stále vaše a je potřeba o něj pečovat, protože je citlivější na vznik různých defektů. Změna, či ztráta citlivosti vašeho těla, v kombinaci s jeho nepohyb-
livostí, vede k horší identifikaci problému i jeho následnému řešení.

Dochází ke zhoršenému prokrvení, které nejen podněcuje vznik kožního defektu, ale také ztěžuje hojení. Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost prevenci vzniku ran 
a o své tělo pečovat a dbát odborných doporučení.

Nutností je i výběr vhodného antidekubitního sedacího polštáře do vozíku a výběr vhodné matrace. 

Co dělat, když se necítím dobře? 
Pokud se necítíte dobře, vždy to sdělte ošetřujícímu lékaři nebo sestře. Snažte se popsat, co vás trápí. Pokud vás trápí duše a cítíte úzkost, nebojte se promluvit s psycholo-
gem. Pokud vám nevyhovuje, požádejte o jiného.

Snažte se své tělo i mysl dobře připravit na následnou rehabilitaci, která bude velmi náročná. 
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Co moji blízcí? Jaké to bude, až přijdou návštěvy?
Váš stav je pro vaše okolí stejně a někdy i více zdrcující než pro vás, protože vy to žijete a oni to prožívají. Nezlobte se na lidi, kteří vás nenavštíví nebo na nějakou dobu 
přeruší kontakt. Pro osobu blízkou je velmi frustrující když neví, jak navázat kontakt, aby se nedotkla nějakého citlivého tématu. Poraďte se s ošetřujícími lékaři, promluvte 
s psychologem.

Zkuste si návštěvy koordinovat, protože odpočinek je pro vás také velmi důležitý. Připravte se i na první cesty mimo nemocniční pokoj. Vyrazit do běžného prostředí může 
být velký šok, je to konfrontace s okolím, vašimi možnostmi a to i když jde třeba jen o výlet po areálu nemocnice.

Jaký bude můj intimní život? Budu mít sex? 
Intimní život by měl zůstat součástí vašeho života i po poškození míchy. Od začátku se proto ptejte odborníků, kteří vám vysvětlí, co se u vás změnilo. Nerezignujte na své 
potřeby jen proto, že si v nové situaci můžete připadat nepatřičně, když řešíte otázky intimního vztahu a jste teprve na začátku rehabilitace. Je důležité se cítit dobře na 
všech stranách, takže je v pořádku, že se chcete dále líbit nebo prožívat svou sexualitu.

Jednoduchá odpověď je -  ano, budete mít sex, ale nebude to stejné, jak si pamatujete.

Jak to bude s rodinou, můžu mít děti? 
Ano. Lidem po poranění míchy se narodila už spousta dětí a dělají jim radosti i starosti, jako všem rodičům kdekoliv na světě.

Početí dítěte je u žen většinou bezproblémové. Jen je vhodnější, pokud je budoucí maminka již zdravotně stabilizovaná a svůj úmysl otěhotnět konzultuje se svým gyneko-
logem a spinálním specialistou, nejčastěji doktorem na spinální jednotce, protože někdy je potřeba změnit stávající léčbu. Děti se maminkám s poškozenou míchou rodí 
většinou císařským řezem. U mužů souvisí tato otázka s mírou zachovalých sexuálních funkcí. Velké procento mužů, kteří plánují mít v budoucnu děti, si již v krátké době 
po poškození míchy nechá odebrat sperma, které se uchovává pro plánovanou reprodukci. Menší procento mužů má zachovanou ejakulaci a děti mohou počít přirozenou 
cestou. U žen v těhotenství a u mužů, kteří dosahují vyvrcholení, je zvýšené riziko autonomní dysreflexie.

Budu dál fungovat pro své děti? 
Spoustu lidí na vozíku má děti a fungují úplně normálně. Samozřejmě je rozdíl, pokud dítě přichází až v situaci, kdy jste na vozíku, nebo když už děti máte.

Pokud je už máte, vězte, že pro ně jste pořád jejich rodič. Tato role je vaše a nikdo vám jí nemůže vzít. Záleží na tom, jak je vaše dítě staré a jak pochopí novou situaci, proto 
nezapomínejte také na jeho pocity, i přes to, že situace je pro vás samotné také velmi obtížná. Péče o dítě může být různě náročná, ale rodič by měl mít vždy dostatek času 
na sebe, pro rehabilitaci a celkovou péči. Na pomoc tak často přichází rodina a je vhodné využívat asistenčních, pečovatelských, hlídacích, uklízecích a jiných pomocných 
služeb, a šetřit tak své síly.
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Proč si mám vybírat vozík, když vypadají všechny stejně? Je to nutné, když částečně hýbu 
nohama?
Výběr vozíku je velmi důležitý. A zdaleka nejde jen o barvu, ale hlavně o jeho správné nastavení, výběr sedacího polštáře a zádové opěrky. Samotný stav po poškození míchy 
není většinou život ohrožující, ale následné zdravotní komplikace, jako například dekubity, už ano. Výběr vozíku je velmi zásadní krok a je proto důležité věnovat mu dosta-
tek času a také se poradit s odborníky. Ve většině zařízení to jsou ergoterapeuti, případně fyzioterapeuti.

Vozík, který bude dobře vybraný a upravený na míru, vám přinese několik zásadních výhod. Budete mít stabilní sed a tím se vám budou už od začátku lépe vykonávat akti-
vity každodenního života. Budete soběstačnější a vydržíte delší dobu sedět bez bolestí, bude se vám na něm lepé jezdit, budete se méně namáhat a předejdete tak komplika-
cím z přetížení i případným deformitám kloubů a páteře. V kombinaci s dobrým antidekubitním sedákem snížíte riziko vzniku dekubitů.

Cena vozíku může být vysoká, ale neměla by být rozhodující pro jeho výběr. Pokud není jeho celá úhrada zajištěna z Vašeho zdravotního pojištění, lze o podporu požádat 
jednu nebo i více nadací.

Co bude dál? 
Ze spinálních jednotek odchází člověk většinou na následnou rehabilitaci na spinální rehabilitační jednotku ve spádovém rehabilitačním ústavu. Tím začne velmi intenzivní 
a náročné období, které vám bude přinášet radost i bolest. Je to však další pomyslný krok k návratu do běžného života.  

Začínám rehabilitovat
Konečně přichází změna a vy začínáte intenzivně rehabilitovat. Budete sedět na vozíku, poznáte nové lidi a každá součást vašeho léčebného programu vás něčím obohatí. 
V rehabilitačním ústavu strávíte několik měsíců, které budou plné procedur zaměřených na rozhýbání či posílení pohybového aparátu. Myslete ale i na odpočinek, regene-
raci a svou duši, která potřebuje rehabilitovat také. 

Co mi rehabilitace dá, je důležitá? 

Na začátku je vhodné intenzivně rehabilitovat. Rehabilitace začíná již při stabilizaci závažných, život ohrožujících zdravotních problémů. Zpočátku je zaměřená na udržení 
kloubní pohyblivosti, dechová cvičení, na udržení a zlepšování kondice. Intenzivní rehabilitace pak přichází v rehabilitačním ústavu, kde rehabilitační program zabere větši-
nu dne. Terapie jsou zaměřené na posilování aktivních částí těla, stabilitu trupu a ovlivňování částečně funkčních svalů.

V rámci nácviku sebeobsluhy se spolu s ergoterapeuty naučíte aktivity všedního dne, například oblékání, přesuny na lůžko nebo úkony hygieny. Po několika měsících opustí-
te rehabilitační ústav a budete v rehabilitaci pokračovat doma nebo třeba v rámci pobytové sociální rehabilitace na některém specializovaném pracovišti. Na těchto pracovi-
štích budete, mimo ostatní podpory, pokračovat v nácviku denních činností a ve zvyšování pohybových možností. V místě bydliště můžete navštěvovat ambulantní fyziotera-
pii nebo využít služby domácí péče, které, na základě předpisu vašeho ošetřujícího lékaře, nabízí fyzioterapii v domácím prostředí.
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své blízké. Odlehčení rodině je důležité pro udržení dobrých a přirozených vztahů. Ideální je, aby vaše životní změna zasáhla do jejich života co nejméně, aby mohli dále 
chodit do školy, do práce, věnovat se svým zájmům. 

Víme, že profesionální asistence není dostatek, a tak si lidé s poškozením míchy hledají osobní asistenty ve svém okolí. Asistentem se může stát kamarád, spolužák, soused, 
prostě kdokoliv z vaší komunity.

Pokud osobní asistenci zajišťuje pouze rodina, pokuste se o tom co nejvíce mluvit, aby si mohli také odpočinout, nechat pečovat o sebe samotné. To bývá nejčastější během 
vašich návštěvě v rehabilitačních zařízeních, či různých odlehčovacích službách, ale mělo by to být také součástí běžného denního fungování. 

Finanční náklady by měl pokrýt příspěvek na péči, který vám bude na základě stupně vaší závislosti na pomoci přiznaný. Při plné závislosti je však tento příspěvek nedosta-
tečný, proto se poraďte se svým sociálním pracovníkem na dalším postupu. O dofinancování služby můžete zkusit požádat váš obecní úřad, nadace nebo sponzory. 

Jaké mám nároky od státu nebo jiných institucí? 
Na vaše nároky se informujte u sociálních pracovníků. Již během intenzivní rehabilitace byste měli řešit invalidní důchod, který vám bude přiznán po splnění podmínek, 
jimiž jsou uznaná invalidita a zároveň splnění potřebné doby pojištění, pokud už nejste ve starobním důchodu. 

Vyplacen bude zpětně od vzniku nároku (žádost podáváte na místně příslušném pracovišti správy sociálního zabezpečení). Člověk s přiznaným invalidním důchodem může 
nadále pracovat nebo podnikat. 

Dále to jsou příspěvky pro osoby zdravotně postižené (žádost podáváte na místně příslušném úřadu práce) – na sociální služby, respektive na jejich úhradu, tedy příspěvek 
na péči, jehož výše bude stanovena podle míry závislosti a ze kterého hradíte osobní asistenci, dále ostatní dávky jako příspěvek na mobilitu (na pohonné hmoty), příspěvek 
na zvláštní pomůcku, jehož smyslem je financovat pomůcky, které vám pomohou v každodenním životě – např. speciální úpravu vozidla, úpravu bytu, schodišťovou plošinu 
a další, a příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Na úřadu práce si zažádejte také o průkazku pro osoby zdravotně postižené a označení automobi-
lu, tzv. parkovací průkaz.

Kompenzační pomůcky, ze začátku zejména vozík, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou předepisovány lékařem a schvalovány revizním lékařem dané pojišťovny.
Cena pomůcky může být vyšší, než úhrada pojišťovny a o její dofinancování můžete požádat podporující nadace.

Mám nárok na odškodnění po autonehodě nebo pracovním úrazu? 
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Z titulu jakékoliv pojistky máte nárok, při splnění všech podmínek, na kompenzaci zdravotní újmy, ztráty výdělku apod.

Jednoznačně doporučujeme vyhledat zastoupení advokátem, který se specializuje na problematiku odškodňování. Zkušenosti jsou v dané problematice nezbytné, a pokud se 
poškozený zastupuje sám, nebo advokátem bez zkušeností, bývá vždy odškodněn nedostatečně. Například u autonehod se dá určitého plnění nad rámec uvedeného domá-
hat přímo po viníkovi nehody v rámci trestního řízení, což je dobré nechat si vysvětlit.
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Budu moci sportovat a dál dělat své koníčky? 
Záleží na konkrétním koníčku či sportu. Lidé jsou velmi vynalézaví, zejména pokud se nechtějí vzdát své zábavy. Dokáží si tak přizpůsobit hudební nástroje, strojní dílnu, 
vyrážet do přírody, cestovat, nebo si najít sport, který se jim nejvíce zamlouvá.I lidé s tím nejtěžším hendikepem jsou úspěšní umělci, sportovci, nebo prostě jen žijí jak chtějí 
a naplňují tak svůj život.

Pro každého člověka je důležité cítit se ve společnosti platný, a tak je vhodné si najít nějakou aktivitu. Navíc tím zaměstnáte mozek, který se tak odprostí od bolestí a budete 
se celkově cítit lépe. 

Význam jakýchkoliv pohybových aktivit je pro lidi po poškození míchy základem dobrého zdraví. Zhoršená pohyblivost sice možná ovlivní výběr aktivit, ale pohyb by se měl 
stát přirozenou součástí vašeho život.

Základem je pravidelnost a vhodný repertoár domácího cvičení, jakým může být například cvičení s činkami, gumami, dechové cvičení nebo jízda na vozíku. Důležitá je 
i snadná dostupnost cvičení. 

Pro udržení dobré kondice věnujte cvičení 30-60 minut denně. Všechna cvičení je dobré nastavit s fyzioterapeutem nebo pohybovým terapeutem, který vám ukáže jejich 
správné provedení i kompenzační protahování. Sport je vhodný pro všechny, kteří ho mají rádi. Začít s ním můžete kdykoliv, bez omezení věku či rozsahu postižení. Můžete 
sportovat rekreačně, závodně, můžete být i paralympionici. Sport nejen že zlepšuje náladu a kondici, ale potkáte díky němu i spoustu nových lidí a podíváte se do světa. Pro 
sport na vozíku existuje řada kompenzačních sportovních pomůcek. 

Chystám se domů 
Během několika měsíců v rehabilitačním ústavu budete, mimo jiné, také řešit, kam půjdete potom. Zda se můžete s drobnějšími, či většími úpravami vrátit domů, nebo 
budete muset hledat jinou vhodnou alternativu bydlení.

Nechte si v tom pomoci od blízkých a využijte zkušeností lidí, kteří jsou již delší dobu po poškození míchy a touto fází si již prošli. Pomoci vám mohou například regionální 
zástupci (peeři) České asociace paraplegiků - CZEPA, kteří jsou sami zkušení vozíčkáři. 

Kdo se o mě postará? Kde sehnat vhodnou asistenci? Kde na to všechno vezmu? 
Po návratu do domácího prostředí potřebuje většina lidí po poranění míchy určitou míru podpory. Závislost na pomoci zvyšují bariéry prostředí, a proto je dobré překážky 
co nejdříve vyřešit.

Dobrou zkušenost zažili klienti, kteří již od začátku začali využívat asistenčních služeb, tedy služeb osobní asistence a domácí péče. Bohužel, tyto služby nejsou ideálně per-
sonálně obsazené, ale pokud je potřebujete, je povinností vaší místní samosprávy vám ji zajistit. Proto je důležité řešit tuto oblast se sociálním pracovníkem již v rehabilitač-
ním ústavu, nebo přímo oslovit vašeho regionálního sociálního pracovníka, sociální pracovníky České asociace paraplegiků, nebo v rámci poradenství v návazných službách 
sociální pracovníky např. Centra Paraple a Paracentra Fénix.

Osobní asistent vám pomůže s tím co nezvládnete, v časech na kterých se domluvíte. A vy tak můžete fungovat, jak potřebujete, navíc bez špatného pocitu, že tím obtěžujete 
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Jak se dostanu po schodech do domu? Budu se moci vrátit domů? Můžu dostat od obce 
bezbariérový byt? 
Možnosti konzultujte se sociálními pracovníky a ergoterapeuty, kteří se nejčastěji věnují úpravám bydlení a mohou vám poradit, jak upravit vaše stávající bydlení na bezba-
riérové. Úpravy dobře promyslete i v souvislosti s řešením přístupu do okolí, ale neodkládejte je dlouho, protože variant bezbariérového bydlení v jiných zařízeních mnoho 
není a žití v bariérovém prostředí vás bude omezovat ve všech aktivitách.

Pro úpravy bydlení můžete využít příspěvek na úpravu bytu. V některých případech je lepší zvážit i přestěhování, než složitě upravovat stávající bydlení. Na obecním úřadu, 
či úřadu městské části můžete také zažádat o byt zvláštního určení. Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování osob zdravotně postižených. Do 
této kategorie bytů patří také domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení. Těchto bytů je zoufalý nedostatek, ale nenechte se odradit, příslušný sociální odbor s vámi 
musí otázku bydlení vyřešit, ať už zpřístupněním vašeho stávajícího, nebo nabídnutím jiné alternativy. 

Kdy se vrátím do „běžného“ života? Přijde za mnou někdo domů? 
Domů se můžete vrátit kdykoliv. Jste stále svobodný člověk a rozhodujete se sám za sebe. 

Není však vhodné přeskakovat fázi intenzivní rehabilitace. Nejčastěji se lidé po poškození míchy vrací domů po šesti až devíti měsících. Někdo jezdí domů i během rehabili-
tace na víkendy. Vše záleží na vašem zdravotním stavu a bariérách domácího prostředí. 

S největší pravděpodobností se nevrátíte do „běžného“ života jak jste jej znali, ale pokuste se využít energii získanou intenzivní rehabilitací a vytvořte si plán co dál. Můžete 
si naplánovat ještě další rehabilitační pobyty, zamyslet se nad návratem do práce, nebo se poohlédnout po jiných možnostech naplnění času.

Pro to všechno je důležité stát se co nejvíce soběstačným, a to i ve smyslu zajištění asistence. Soustřeďte se také na svůj na svůj dobrý zdravotní stav, nastavený způsob a pra-
videlnost vyprazdňování, bezbariérové bydlení, úpravy automobilu, udržení psychické pohody atd. Pro návrat do života a řešení popsaných i jiných témat, můžete využít 
službu sociální rehabilitace. 

Co bude dál? 
Už jste ušli velký kus cesty a poznali jste, že to nebude žádný med. Na druhou stranu jste určitě potkali spoustu lidí, kteří vám různě pomohli nebo ukázali, že to jde. Budete 
se teď každý den setkávat s novými věcmi, které budete zkoumat novým pohledem. Ale prostředí je pro lidi s handicapem stále vlídnější. 
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Chci zase začít “normálně” žít 
Už jste doma, dokážete se o sebe postarat, popřípadě si organizovat asistenci a chcete něco více. Chcete něco podniknout nebo dělat, zjistit své možnosti. Tak s chutí do 
toho. Jen myslete na sebe, na svůj odpočinek a na to, aby vám to přinášelo více radosti než starostí.  

Budu moci studovat? 
Nejtěžší bývá se do školy vrátit nebo začít studovat po delší  době. Pokud to váš zdravotní stav dovolí, je nejlepší začít studovat co nejdříve od úrazu. Studium na českých 
veřejných vysokých, středních a základních školách je oficiálně otevřeno pro všechny bez rozdílu. Školy umožňují i individuálně upravené programy a většina vysokých škol 
má speciální programy pro handicapované studenty. Handicapovaní sice mohou studovat na všech veřejných vysokých školách v ČR, bohužel ale ne všechny školy a fakulty 
jsou odpovídajícím způsobem vybaveny.

Budu řídit auto? 
Pokud již máte řidičský průkaz, nemusíte autoškolu dělat znovu. Pro seznámení se s novým způsobem řízení absolvujte raději cvičné jízdy, při kterých si vyzkoušíte ruční 
řízení. Autoškoly, které disponují automobily s ručním řízením, existují. Je vhodné mít automatickou převodovku, speciální úpravy automobilů jsou dost individuální a závisí 
například na potřebě nakládání vozíku. Výběru automobilu věnujte čas, zkuste si do něj přesednout a konzultujte s odborníky možné úpravy. Počítejte, že sebou budete 
vozit vždy o pár věci navíc, než jste byli dosud zvyklí a zohledněte to při rozhodování o velikosti automobilu. Neexistuje žádné ustanovení, podle kterého by těžce zdravotně 
a tělesně postižení, nemohli mít řidičský průkaz. Pokud takový žadatel o řidičské oprávnění vedle ostatních podmínek splní i podmínku zdravotní způsobilosti k řízení moto-
rových vozidel (prokazuje se posudkem o zdravotní způsobilosti, vydaným posuzujícím lékařem), bude mu standardně uděleno řidičské oprávnění a vydán řidičský průkaz. 
Zdravotní způsobilost bude zřejmě konstatována s podmínkou – a dané podmínění se vyznačí v řidičském průkazu příslušným harmonizačním kódem (např. kód 20.06 – 
Ruční ovládání provozní brzdy apod.). 

Budu chodit do práce? 
Před samotným nástupem do práce je důležité si říci, co od toho očekáváte a jaké jsou vaše limity. Práce samotná by vám neměla komplikovat život víc, než když do ní 
nechodíte. Ale rozhodně nerezignujte na možnost žít lépe, být ekonomicky soběstačnější a neomezit svůj život pouze na základní potřeby. Mezi další nesporné výhody 
chození do práce patří to, že váš život začne opět získávat jasné obrysy, řád, smysl. Obav, zda to zvládnete, se zbavíte postupně. Pracovních nabídek, které jsou vhodné pro 
lidi s handicapem, je stále více a jsou mnohem pestřejší než před několika lety. Nezapomínejte na správnou ergonomii pracovního místa a zjištění dostupnosti bezbariéro-
vých toalet, vyhrazeného parkovacího místa a možných úprav pracovní doby.Nebojte se své požadavky zaměstnavateli sdělit. Některé ho totiž nemusí vůbec napadnout. 
Z naší zkušenosti jsou zaměstnavatelé téměř vždy otevřeni jejich naplnění. Obav se nezbavíte jinak, než že „to“ zkusíte. Pracovní nabídky naleznete na vybraných webových 
stránkách. Konzultovat můžete se svým sociálním pracovníkem či pracovníkem úřadu práce, nebo v organizacích zaměřených na zprostředkování zaměstnání pro zdravot-
ně postižené osoby. 
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Budu cestovat, dostanu se na výlet, do přírody?
Cestování může být velkou radostí, jen se na něj musíte připravit. Záleží na tom, nakolik máte dobrodružnou povahu a také na ochotě vystoupit ze své komfortní zóny při-
způsobeného domácího prostředí. Nejdříve můžete zkusit jednodenní výlety po České republice, autem nebo vlakem, kde si však musíte dopředu rezervovat místo. Postu-
pem času zkuste vyrazit na víkend. 

Nemusíte se bát ani cestování do zahraničí. Velké množství ubytovacích zařízení disponuje pokoji pro handicapované a internet je plný stránek s tipy na bezbariérovou 
dovolenou. I letecká doprava je v rámci možností uzpůsobena pro cestování lidí s omezenou hybností, jen je to opět potřeba komunikovat dopředu. Většina leteckých spo-
lečností má specializované služby pro lidi s handicapem. Budete se muset naučit, co vše je nezbytné s sebou vozit a co potřebujete dodržovat, aby se nezhoršil váš zdravotní 
stav. Nejlepší je nechat se inspirovat lidmi, kteří již zkušenosti s cestováním mají a poprosit je o cenné rady a tipy. Ale vždy se vyplatí mít sebou dobře vybavenou cestovní 
lékárničku.

Co bude dál?
Je to na vás, kam se bude váš život dále ubírat. Lidé s poškozením míchy žijí stejný život, jako všichni ostatní, jen je může limitovat rozsah jejich postižení. Velká část lidí 
popisuje, že žije naplněnější život než dříve, že si srovnali životní hodnoty, nebo dělají, co je baví. Hodně věcí je jinak, ale časem poznáte, že ty běžné denní starosti a radosti 
máme každý stejné. Jen když máte poškozenou míchu, občas se přidá ještě něco navíc. Pokud se kdykoliv dostanete do úzkých, do slepé uličky, obraťte se na některou z orga-
nizací pro lidi s poškozením míchy. 
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Slovníček 
Antidekubitní polštář (sedák, podsedák, podprdelník) – sedací polštář do vozíku, který zamezí vzniku proleženin na sedacích partiích.

Autonomní dysreflexie – závažná, život ohrožující komplikace, která se projeví náhlým výrazným zvýšením krevního tlaku u více než poloviny pacientů s míšním 
poraněním nad šestým hrudním segmentem. Nejčastější příčinou je plný močový měchýř, infekce močových cest nebo zácpa. Dalšími příčinami jsou otlaky a proleženiny, 
zarostlé nehty, u žen menstruace, těhotenství nebo porod, u mužů zase vyvrcholení. První pomocí je odstranění příčiny a snížení krevního tlaku léky (vyžádejte si kartičku 
Léčba autonomní dysreflexie na pracovištích pracujících se spinálními pacienty).

Baclofen – lék, který zmírňuje spasticitu (nadměrné svalové napětí).

Baclofenová pumpa – jedna z možností řešení velké spasticity. Podkožně zavedená pumpa, která uvolňuje dávky baclofenu.

Bažant – nádoba na moč (mužská) nebo společné pojmenování pro 11 rodů hrabavých ptáků z podčeledě bažanti, která je součásti čeledě bažantovitých.

Dekuba (ověčka, beránek) – podložka do postele nebo vozíku, která zvyšuje celkovou měkkost a zamezuje vznik dekubitů.

Dekubit (proleženina) – rána vzniklá tlakem a následným špatným prokrvením v místě, kde je kost blízko povrchu těla.

Digitální vybavení stolice (digitál, digitus sanctus) – vybavení stolice prstem z konečníku. U některých klientů po míšním poranění vhodný způsob pro pravidelné 
vyprázdnění.

Dlaňová páska – kompenzační pomůcka pro psaní a sycení pro lidi, kteří nemají aktivní a zpravidla ani funkční úchop.

Domácí péče (Home Care) – zdravotní služba, která dochází do domu a kterou předepisuje obvodní lékař. Jedná se zejména o sesterskou (ošetřovatelskou) péči, někdy je 
poskytována i fyzioterapie, ergoterapie, psychologie a další odborné služby.

Električák, mechaničák (pevný a skládací rám) – slangové výrazy pro základní typy invalidních vozíků.

Epicystostomie (epina) – je zavedení katétru do močového měchýře přes stěnu břišní v oblasti podbřišku. U klientů po míšním poranění je indikována krátce po úrazu. 
Většina klientů přechází na cévkování, pro část je vhodné epicistostomii zachovat.

Ergoterapie – část rehabilitace, která svou činností podporuje schopnosti člověka potřebné pro zvládání běžných denních (např. oblékání, hygiena, přesuny) a pracovních 
aktivit. Ergoterapeuti se věnují výběru, nastavení a nácviků jízdy na vozíku.

Ergonomie – věda zabývající se odborným řešením rozporů mezi požadavky na optimální řešení problému z pohledu potřeb člověka, pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, a to zejména stanovením vhodných rozměrů a tvarů nástrojů, nábytku a jiných předmětů a jejich uspořádání v pracovním prostředí a stanovením optimálních 
rozměrů a maximálních dosahových vzdáleností, prostě zvyšuje efektivitu a pohodlí pracovního místa.

Funkční úchop – využívá tetraplegik, který je schopen náhradním způsobem rozevřít ruku, vzít předmět prsty, udržet ho a opět jej pustit. 

Fyzioterapie – část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému.

Handbike – třístopá sportovní cyklistická pomůcka, prostě kolo pro nechodící ovládané a pohaněné rukama.

Hygienické křeslo (koupací křeslo, koupačák, gramofón) – vozík vhodný pro hygienu a vyprazdňování.

Choďák – slangové označení chodících lidí vozíčkáři.

Katetr (cévka) – zdravotní pomůcka určená pro vyprazdňování moči.

Kompenzační pomůcky – pomůcky, které minimalizují omezení vzniklé postižením – např. vozík, berle, dlaňová páska, úchopové rukavice apod.

Míšní šok – náhlý stav, související s poškozením míchy, při kterém dochází k přerušení všech propojujících drah na trase mozek – mícha. Stav vymizení reflexů a celkové 
chabosti od místa poškození míchy níže. Může trvat několik dní, ale i týdnů.

Monoski (biski, dualski) – pomůcka pro lyžování v sedě, kdy má lyžař v rukou stabilizátory, které využívá pro udržení rovnováhy a jízdu do oblouku.

Motomed – užitečná rehabilitační pomůcka pro ruce a nohy, která cyklickým způsobem uvolňuje spasticitu, udržuje kloubní pohyblivost a podporuje prokrvení končetin. 
U částečně zachovalé hybnosti může být vhodná i pro posílení končetin. 

Neuropatická bolest – je definovaná jako bolest způsobená poruchou funkce nebo poškozením nervového systému. Tato bolest tedy vychází z poranění samotné míchy 
nebo míšních kořenů. Nachází se v oblasti, kde je částečně či úplně porušena citlivost, nemá ochranný charakter, není dobře ohraničená, je stálá či přerušovaná, může být 
závislá i nezávislá na stimulaci, bývá pálivá, palčivá, vystřelující. Neuropatická bolest se může objevit časně i s časovým odstupem od vzniku míšní léze. Jedná se o bolest 
dlouhotrvající, úpornou a často obtížně léčitelnou, která může vést i k psychickým poruchám. Její léčba je dlouhodobá a výsledky nejsou často zcela uspokojivé.

Odlehčovaní (odlehčovací techniky) – techniky na odlehčení zejména sedacích partií.

Osobní asistence – sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení potřebují pomoc v běžných činnostech života. Je vykonávána osobním 
asistentem.

Paraplegie – je úplné nebo částečné ochrnutí dolních končetin a trupu. 

Paréza (paraparéza, tetraparéza) – neúplné ochrnutí končetin nebo trupu.

Pečovatelská služba – je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Její podoba je 
oblastně různá. Nyní se plánuje transformace pečovatelských služeb, které by pak měly být více orientované na osobní asistenci. Výhodou je její regionální dostupnost.

Pentaplegie – ochrnutí všech čtyř končetin i bránice při vysoké lézi krční míchy.

Permanetní katetr (permanent) – cévka zavedená do močového měchýře pro zajištění odchodu moči.

Polohování – je umisťování částí těla do určité polohy tak, aby se pacient cítil pohodlně a jeho poloha nemohla způsobit poškození zdraví např. dekubity. Někteří lidé se 
dokážou polohovat sami, jiní potřebují pomoc asistenta.

Postura sedu – držení těla v sedu. 

Přesuny (horizontální, vertikální) – přemístění z místa na místo, z postele nebo ze země. Samostatně, s pomůckou, částečně nebo plně asistovaně.
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Regionální zástupce (peer, peer mentoring) – peer mentoring funguje na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po poškození 
míchy a je již na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v nové životní situaci vozíčkáři, který je krátce po vzniku zdravotního postižení.

SD (esdéčko) – den, na který je v pravidelných rytmech naplánované vyprazdňování stolice (defekace). Střeva jsou díky omezené hybnosti pomalejší, ale nedoporučuje se 
prodlužovat frekvenci vyprazdňování na více než tři dny. 

Skluzná deska (přesouvací deska, prkno) – pomůcka pro usnadnění horizontálního přesunu osoby.

Spasticita – stav zvýšeného svalového napětí. Pacient se spasticitou pociťuje při pasivním natahování svalu odpor, který narůstá při zvyšující se rychlosti protažení svalu. 
Spasticita může působit velké bolesti. Také může negativně ovlivňovat každodenní aktivity – spánek, osobní hygienu, oblékání. V některých případech se může naopak stát 
„výhodou” (tzv. funkční spasticita), kdy umožňuje např. držení hrnku nebo poskytuje oporu při chůzi. V tomto případě hovoříme o pozitivním vlivu spasticity, kterého je 
možné v těchto těžkých situacích využívat.

Stabilizátory (stablíky) – pomůcka pro lyžování v sedě, krátké berle opatřené na konci lyžičkami. 

Stropní zvedací systém (stropní zvedák) – je systém kolejnic, zvedacích jednotek a závěsů, pomocí kterých lze zvednout a dopravit imobilní osobu kam je potřeba, a tam 
jí asistovat (WC, sprchování a koupání, usazení na vozík, na rehabilitační lehátko, odpočinkové či pracovní sezení).

Šlachový transfer – chirurgický zásah na horní končetině, který částečně obnoví její zvolenou funkci (např. úchop a oporu).

Tetraplegie (kvadruplegie) – úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti.

Urinal – kondomová pomůcka na odvod moči u mužů.

Úchopová rukavice – pomůcka podporující nebo nahrazující úchop ruky.

Vezikostomie – malý vstup do břišní stěny vzniklý operačním výkonem, který umožní snadné cévkování močového měchýře a tím větší samostatnost.

Vertikalizace – uvedení do polohy stoje, která je důležitá pro správné fungování organismu (využití stavěcích stolů a přístrojů, nebo dlah).

Zádová opěrka – součást vozíku, která zajišťuje stabilitu sedu. 

Zánět močového měchýře (zánět močáku, uroinfekce) – častá zdravotní komplikace vozíčkáře, bojovat se proti němu dá správným pitným režimem a vyvarováním se 
prostydnutí. Projevuje se častým nucením na močení, netypickými úniky moči, bolestmi, případně teplotami, netypickým pocením, celkovou slabostí, může způsobovat 
záchvaty autonomní dysreflexie. Silný či dlouhodobě neřešený zánět může vést až k poškození ledvin či k septickému stavu, který je již život ohrožující!

Za zdrava (za živa) – výraz lidí s poškozením míchy vyjadřující období před úrazem či onemocněním.

Zdravej kluk nebo zdravá holka – často označení mezi vozíčkáři někoho, kdo je méně postižený, nebo má zachovanou částečnou možnost chůze (paretik). I když může 
být v tomto označení trocha závisti, či jízlivosti, neříká se to s cílem někomu ublížit.

Kde se mohu dozvědět více? 

Časopisy, magazíny, e-ziny  

Magazín Paraple – časopis nejen pro klienty a přátele Centra Paraple, který se věnuje problematice poškození míchy - issuu.com/centrumparaple 

Můžeš – už od roku 1992 je časopis Můžeš svědkem změn, které doprovázely život nejen smyslově, mentálně či fyzicky handicapovaných lidí - www.muzes.cz

Vozíčkář – časopis nejen pro sedící - www.vozickar.com

Vozka – magazín o životě a pro život na vozíku - www.vozka.org

Informační portály 

ERGOTEP – sociální podnikání, vzdělávání, zaměstnávání OZP a jiné - www.ergotep.czcs

Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení - www.helpnet.cz 

KVADRU –  nezisková organizace poskytuje služby tělesně postiženým lidem upoutaným po poranění míchy na vozík - www.kvadru.cz 

Vozejkov – komunitní server vozíčkářů, jejich blízkých a kamarádů, kde vzájemně sdílí své dobré i špatné zkušenosti ze života na „čtyřech“ kolech - www.vozejkov.cz 

Vozejkmap – mapa bezbariérových míst nejen v České republice - www.vozejkmap.cz 

Sociální poradce MPSV – portal.mpsv.czsoc + formuláře formulare.mpsv.czoksluzby/cs/welcome 

Svaz tělesně postižených – odborné poradenství, informace pro OZP, odkazy, inzerce, zaměstnávání - svaztp.cz 

Navazující rehabilitace a komplexní služby

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech – centrum se zabývá sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro osoby se zdravotním postižením bez rozdí-
lu věku - www.1czpjc.cz 

Centrum Kosatec – posláním spolku je především pomáhat lidem s handicapem a bořit tak bariéry mezi světy zdravých a handicapovaných - www.centrumkosatec.cz 

Centrum Paraple – komplexní služby pro lidi po poškození míchy z celé ČR – pobytová sociální rehabilitace, tematické programy, odborné poradenství, ambulantní 
fyzioterapie, psychoterapeutické skupiny a ostatní doplňkové služby - www.paraple.cz 

KŘIŽOVATKA handicap centrum – ambulantní služby v Hradci Králové - www.krizovatka-hc.cz 

ParaCENTRUM Fenix Brno – ambulantní služby ergoterapie, fyzioterapie a poradenství, poskytování osobní asistence - pcfenix.cz 

REHAFIT – centrum komplexní péče pro tělesně postižené v Praze, které poskytuje jak odbornou zdravotní péči, tak i psychosociální zázemí a návaznost služeb - www.
rehafit.cz 
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Odborné poradenství

Česká asociace paraplegiků – CZEPA – hájí zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usiluje o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do větši-
nové společnosti – odborné poradenství, publikační činnost, peer mentoring, startovací byty, Hvězdný bazar atd. - www.czepa.cz 

Liga vozíčkářů – podpora lidí se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ - 
www.ligavozic.cz 

První krok – urologická, fyzioterapeutická, sexuologická, ergoterapeutická a psychologická poradna - www.prvnikrok.cz 

POV – Pražská organizace vozíčkářů – organizace založená z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých - www.pov.cz 

Osobní asistence a domácí péče

Organizací je mnohem více, zde je jen základní výčet těch, které mají zkušenosti s lidmi s poškozením míchy)

Asistence o.p.s. – službu poskytují lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let na území hlavního města Prahy - asistence.org/ 

Inzerce osobní asistence – www.osobniasistence.cz, www.pecujici.cz 

Hewer – celorepubliková působnost - www.osobniasistent.cz 

Prosaz – osobní asistence, domácí péče, chráněné dílny, volnočasové aktivity - www.prosaz.cz 

Včelka – osobní asistence, domácí péče a pečovatelská služba - www.pecevcelka.cz 

Spinální jednotky 

FN Brno – www.fnbrno.cznemocnice-bohunice/klinika-urazove-chirurgie/spinalni-jednotka/t3570 

FN Motol – www.fnmotol.czkliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/spinalni-jednotka-pri-klinice-rehabilitace-a-telov/ 

FN Ostrava – www.fno.czneurochirurgicka-klinika/luzkova-cast 

KN Liberec – www.nemlib.czspinalni-jednotka/ 

Spinální rehabilitační jednotky

Hamzova léčebna Luže – Košumberk - www.hamzova-lecebna.czczp/rehabilitace-iv-pavilony-g-d/ 

RÚ Hrabyně a Chuchelná – www.ruhrabyne.czo-ustavu/specializace/ 

RÚ Kladruby – www.rehabilitace.czposkytovana-pece/lecebne-pobyty/pobyty-hrazene-zdravotnimi-pojistovnami/spinalni-rehabilitacni-jednotka/

Ústecký kraj děkuje spoluautorům  
Lence Honzátkové a Davidu Lukešovi z Centra Paraple

Lenka Honzátková  
metodik spinální problematiky Centra Paraple  
e-mail: honzatkova@paraple.cz

David Lukeš 
ředitel Centra Paraple 
e-mail: lukes@paraple.cz




