Tisková zpráva, Klimkovice, 15. prosince 2020
První klient VZP absolvoval v Sanatoriích Klimkovice intenzivní neurorehabilitaci pro děti
s DMO za úhradu z veřejného zdravotního pojištění
První klient Všeobecné zdravotní pojišťovny absolvoval v Sanatoriích Klimkovice intenzivní
neurorehabilitaci pro děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) za úhradu z veřejného
zdravotního pojištění podle letos nového ošetřovacího dne s kódem 0035. Jedenáctiletý
Richard Volek z Prostějova se kvůli dětské mozkové obrně pohybuje převážně pomocí
invalidního vozíčku. Letos je navíc po operaci, která mu uvolnila kotník.
„Ríša aktuálně zvládá krátké přesuny. Neurorehabilitace mu moc pomáhají, takže věříme, že
díky pravidelnému cvičení a nyní po operaci nakonec bude sám chodit,“ řekla jeho maminka
Jana Volková.
Pro Ríšu to byl již sedmý pobyt, do Sanatorií Klimkovice jezdí na intenzivní neurorehabiliace
již od svých tří let. Rodina je v minulosti vždy hradila ze svého rozpočtu a postupně do nich
vložila už statisíce korun.
„Zlepšení, které jsme pokaždé následně u Ríši zaznamenali, stálo za vynaložené prostředky.
Ale samozřejmě pro náš rodinný rozpočet to byla vždy velká rána, proto jsme moc rádi, že
tyto programy se nyní hradí z veřejného zdravotního pojištění,“ doplnila Jana Volková.
Ríša během svého měsíčního pobytu na přelomu listopadu a prosince absolvoval až deset
terapií denně jako koupele v jodobromové vodě, obklady, masáže, cvičení v bazénu,
logopedii, psychologii, cvičení na přístroji motomed, ergoterapii, spinální relaxaci, pobyt
v senzorické místnosti snoezelen, ale hlavně denně hodinu a půl individuálního cvičení
s fyzioterapeutem. Program měl více nabitý než na pobytech, které rodina hradila ze svého.
Ke konci už byl unaven, ale pestré činnosti ho bavily, a bylo vidět, že se při cvičeních zlepšuje.
Neznatelnější posun ovšem nastává až tak měsíc či dva po absolvování pobytu. Jediné, co
maminku trápilo, že tentokrát kvůli protiepidemickým opatřením nebyl v odpoledních a
večerních hodinách pro děti žádný zábavný program jako tradiční tvůrčí dílničky, promítání
filmů v kině nebo dětské pořady.
Nový ošetřovací den s kódem 0035 pro intenzivní neurorehabilitace dětí s dětskou mozkovou
obrnou v zařízeních s lůžky odborného léčebného ústavu je v platnosti od letošního ledna. V
loňském roce ho na doporučení odborné společnosti schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou tak nebudou muset financovat speciální intenzivní
neurorehabilitační programy z rodinných rozpočtů, z příspěvků od sponzorů a nadací, nebo
je zajišťovat sběrem plastových víček, jako tomu bylo v minulosti. Již na jaře na jejich
poskytování uzavřely se Sanatorii Klimkovice smlouvy RBP – Zdravotní pojišťovna a
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, na podzim se k nim připojily VZP a Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna. Letos programy intenzivní neurorehabilitace v Sanatoriích Klimkovice
za peníze z veřejného zdravotního pojištění absolvovalo sedm dětí. Na příští rok už má
termíny nahlášeno dalších více jak třicet dětí. V platnosti ale nadále zůstávají i samoplátecky
hrazené programy intenzivní neurorehabilitace pro děti s jinými neurologickými diagnózami,
pro klienty dalších pojišťoven, a také pro ty, kteří zpočátku potřebují fyzicky méně náročné
kombinace procedur.
Dětská mozková obrna je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch

vývoje motorických oblastí mozku, nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž
důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Na celém světě trpí dětskou mozkovou obrnou
odhadem 17 milionů lidí. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce
2018 v České republice evidováno 3751 dětí do 18 let s DMO vykázanou na pozici hlavní
diagnózy.
V Sanatoriích Klimkovice ročně rehabilituje přibližně 600 pacientů s DMO, programy
intenzivní neurorehabilitace přitom využívala naprostá většina z nich. Klimkovické lázně je
začaly dětem poskytovat jako první zařízení v České republice už v roce 2012. Zařadily do
nich rehabilitační metody, které přivezly ze specializované, celosvětově uznávané
rehabilitační kliniky z amerického Michiganu. Za osm let absolvovalo intenzivní
neurorehabilitace formou doplatkových či plně samopláteckých programů více jak 3 tisíce
malých klientů, většina z nich opakovaně.
„Mnohé děti díky vytrvalosti, píli, s nezbytnou a významnou podporou rodiny a pod
odborným vedením dosáhly velmi dobrých, někdy i překvapivých výsledků. Máme zde
příklady malých pacientů s málo optimistickou prognózou, kteří dnes třeba i chodí. Pro dítě i
pro rodiče, kteří o něj pečují, je to mnohdy zásadní pomoc,“ uvedl primář Sanatorií Klimkovice
Tomáš Bauko.
Péče o malé pacienty při intenzivní neurorehabilitaci je nejen nastavena individuálně dle
konkrétních potřeb dítěte, ale je také komplexní. S ohledem na míru a formu postižení se mu
věnují také ergoterapeut, psycholog či klinický logoped. Výrazné účinky opakovaných,
intenzivních neurorehabilitačních programů, které měly rodiče empiricky ověřeny, potvrdily
v roce 2018 výsledky bezmála tříleté odborné studie. Od předchozí běžné lázeňské péče se
odlišují především masivní časovou investicí do individuálního cvičení. Během čtyřtýdenního
pobytu pracuje fyzioterapeut s dítětem denně i několik hodin šest krát v týdnu. V minulosti
měly děti s DMO standardně nárok na pobyt v lázních jednou za dva roky, v poslední době i
jednou za rok. Nově schválený ošetřovaní den 0035 reflektuje také poznatek, že optimální je
opakovat měsíční program dvakrát do roka. Děti s DMO proto nyní mohou absolvovat za
úhradu z veřejných zdrojů dva pobyty v roce za předpokladu, že rehabilitační léčba
prokazatelně zlepší jejich stav.
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