
Pacientská organizace SMÁci zahajuje projekt “Zlepšení úrovně péče o pacienty s SMA ve zdravotnických

zařízeních a rozšíření služeb pacientské organizace” financovaný z Fondů EHP 2014 - 2021

5.1. 2021, Zbuzany

Pacientská organizace SMÁci, z.s. získala finanční podporu ve formě grantu z finančního mechanismu Fondy

EHP 2014 - 2021 pro projekt “Zlepšení úrovně péče o pacienty s SMA ve zdravotnických zařízeních a

rozšíření služeb pacientské organizace”. Cílem projektu je zlepšení péče o pacienty s SMA a dodržování

Standardů léčby SMA v neuromuskulárních centrech. Dále bude v rámci tohoto projektu rozšířena služba

krizové intervence, kterou pacientská organizace poskytuje.

“SMÁci sdružují více než 180 členů, kteří díky povaze onemocnění SMA často interagují se zdravotnickými

zařízeními v ČR. Za dobu fungování PO jsme od našich členů vyslechli velké množství příhod, kterým byste

často ani nevěřili. Úroveň péče o pacienty je odlišná, a to jak mezi jednotlivými centry, tak i mezi lékaři. Pacienti
na neznalost Standardů léčby pacienta s SMA u lékařů i na problémy v komunikaci či respektování lidské
důstojnosti. Rádi bychom vytvořili most mezi pacienty, poskytovateli péče a lékaři. PO SMÁci tímto projektem

bude edukovat pacienty, kteří často ani neví, na co mají nárok, a nebo se jednoduše ze svého postavení obávají

ozvat,” vysvětluje význam projektu předseda pacientské organizace Václav Hradilek.

Data o péči ve zdravotnických zařízeních budou od pacientů sbírána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník

bude sestaven pracovníky pacientské organizace ve spolupráci s pacienty i pečujícími. Dotazníkové šetření

bude spuštěno v polovině roku 2022 a bude probíhat kontinuálně po celou dobu trvání projektu, tedy do ledna

roku 2024. Jeho výsledky budou průběžně zveřejňovány na nově vzniklých webových stránkách. Na jejich

základě bude poskytována podpora zdravotnických zařízením při zlepšování péče o pacienty s SMA. Proběhnou

také webináře pro pacienty a pečující zaměřené na vysvětlení Standardů léčby SMA.

Součástí projektu bude dále rozšíření služby krizové intervence, kterou pacientská organizace poskytuje.

,,Rodiny se po diagnostikování SMA dostávají do těžké situace. Je zde mnoho otázek kolem léčby a

multioborové péče, kompenzačních pomůcek i využití podpory sociálního systému v ČR. Rodiny si často neví

rady, nevědí kde začít, na co nezapomenout a kde najít informace, jak o vše požádat. Dále potřebují často
naslouchat i v bolesti a smutku fáze přijetí faktu trvalého postižení jejich dítěte,” popisuje potřebu této služby

Helena Kočová, která dosud v pacientské organizaci vedla telefonickou linku pro krizovou intervenci a nyní ji

bude poskytovat také přímo v rodinách.

Aktuality z projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.smaci.cz a na FB SMÁci -

pacientská organizace SMA.

Projekt je financován z Fondů EHP 2014 - 2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti

pacientských organizací“.

https://smaci.cz/lecba-a-pece/projekt-zlepsovani-pece-o-pacienty-s-sma
https://www.facebook.com/SMAci.cz
https://www.facebook.com/SMAci.cz
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi

