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Co jsou asistivní technologie
• Prostředky umožňující poskytování kvalitních a
efektivních služeb sociálního charakteru
• Kompenzační a inkluzní pomůcky
• Zdravotnické prostředky
• Zařízení a služby telemedicíny a automatizované
péče
...a to jsou jen ty hlavní oblasti, kde se s AT
setkáváme, rámec je daleko širší

Kde AT pomáhají?
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•

•
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•

•

U osob se zdravotním postižením
Kompenzační pomůcky a prostředky pro pomoc vyrovnání hendikepu a pro úplnou
integraci do společnosti
V oblasti sociálních služeb
Lepší a efektivnější služby s využitím asistivních technologií jako prostředků pro
jejich poskytování
U služeb sociálního charakteru
Nejen u služeb, jež jsou dle zákona o SS, lze AT kvalifikovaně využít
V neformální péči
V domácím prostředí i při neformální péči AT zlepší kvalitu a posilují efektivitu
V oblasti telemedicíny
Sběr a vyhodnocování základních údajů o aktuálním stavu pacienta, komunikace s
lékařem a poskytovatelem služby, usnadnění práce zdravotníkům
V oblasti péče o děti
Prostředky pomáhající rodičům a dalším osobám pečující o děti zejména se
specifickými potřebami
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Typ omezení::
funkční omezení

Typ postižení::zrakov é postižení

Typ postižení::sluchov é postižení

Typ omezení::
mentální omezení

Typ postižení::dušev ní postižení

Typ postižení::mentální postiźení

Typ omezení::
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Asistivní technologie pro OZP
V rámci projektu PPSS v aktivitě 13 je část:
Specifické asistivní technologie pro kompenzaci handicapu u OZP
• AT také jako kompenzační a inkluzní pomůcky pro OZP
• Komu a v čem to pomáhá zdravotně postiženým?
• Modely pomůcek a služeb
o jako zvláštní pomůcky financované ze sociálního systému
o jako zdravotnické prostředky financované ze zdravotního pojištění
o jako technologie a prostředky pro poskytování služeb
• Identifikace problematických oblastí
• Tvorba metapopisu a specifikace u pomůcek a prostředků, které jsou
AT
• Hodnocení rozsahu pomůcek a návrhy na změny

Business Process Diagram Proces pořízení pomůcky z příspěv ku na zv láštní pomůcku

Uživatel vybere pomůcku

Uživatel si zažádá o pomůcku u
KPÚP

Lékař posoudí zdravotní stav a
vhodnost pomůcky a vydá posudek

KPÚP urč í lékaře k vydání posudku

Uživateli vznikne
potřeba pomůcky

KPÚP posoudí žádost a podmínky

Ne

Ano

KPÚP stanoví spoluúč ast

Souhlasí uživatel s
10% spoluúč astí?

Je cena pomůcky nižší
než 24.000 Kč ?
Ne

Ano

KPÚP posoudí příjmy

Uživatel užívá
pomůcku

KPÚP zkontroluje pořízení a
využití pomůcky

Dodavatel dodá pomůcku

KPÚP rozhodne o příspěvku a výši
spoluúč asti

Business Process Diagram Proces pořízení pomůcky j ako zdrav otnického prostředku
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Výběr pomůcky

Je pomůcka vázána
na lékařský předpis?

Ne
Zakoupení pomůcky oproti
vlastní úhradě

Bude požadována úhrada z
veřejného zdravotního
pojištění?
Ano
Ano

Vznikne
potřeba
pomůcky

Návštěva lékaře - diagnóza
odborným lékařem

Ano

Ne
Ne

Ne

Ne

Schválil odborný lékař
potřebu/nárok
pomůcky?

Ne

Zamítnutí
Ano

Je pomůcka uvedena v
úhradovém katalogu zdravotních
pojišťoven?

Vystavení "úhradového" poukazu

Jedná se o "bezpečnostní
poukaz"?
Ano

Vystavení "bezpečnostního" poukazu
Je zahrnuto do
úhradového
systému?

Schválení revizním lékařem

Ano

Ano

Schválil revizní
lékař pomůcku?
Ne

Ano

Je výdej pomůcky vázán
na schválení revizním
lékařem?

Vyzvednutí pomůcky oproti
poukazu

Zvláštní pomůcky jako AT
• Z celkového počtu 38 zvláštních pomůcek je 22 AT
• Poprvé vytvořeny specifikace a popisy všech těchto
pomůcek
• Návrh na definici nových pomůcek (pro sluchově
postižené a mentálně postižené)
• Potřeba definice vztahu pomůcky k potřebám
uživatele
• Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele

Vazba technologií na obsah
• Některé pomůcky umožňují samostatné
využívání obsahu a interakci
• Zachováním principů přístupnosti
zvyšujeme využitelnost obsahu
• Snaha o specifické využívání
standardního obsahu

Příklady
• Počítač či telekomunikační zařízení pro zrakově
postižené
• Alternativní formy sdělování informací
• Augmentativní komunikace
• Prostředky pro online služby pro sluchově postižené
• Vstupy a výstupy informací
o hlasový výstup
o piktogramický souhrn
o rozpoznávání řeči

Děkujeme za pozornost

