
Sdružení pro ucelenou rehabilitaci (SPURP) postižených 

Toto občanské sdružení vzniklo v červnu 
1993 z podnětu pracovníků Kliniky re-

habilitačního lékařství 1. LF UK. Zámě-
rem bylo shromáždit ty, kteří se o proble-
matiku zdravotně postižených zajímají ať 
jako odborníci s různým zaměřením, ane-
bo jako zdravotně postižení či zástupci 
organizací zdravotně postižených, a to 
s cílem napomáhat ucelené (komprehen- . 
sivní) rehabilitaci zdravotně postižených 
ve všech jejích složkách. 

Konkrétně chceme zprostředkovat mezi 
členy SPURPu výměnu informací o všech 
činnostech, které s rehabilitací postiže-
ných souvisejí. Informace jsou rozesílány 
poštou, předávají se také ústně na akcích 
sdružení. SPURP chce vyvíjet iniciativu 
i v těch oblastech rehabilitace a pro ty dru-
hy postižení, jimiž se dosud žádná speci-
alizovaná organizace nezabývá, a které 
jsou u nás dosud zanedbány. Příkladem je 
problematika osob po poranění mozku. 
V rámci SPURPu se uskutečnila schůzka 
zástupců ÚSP pro mentálně postižené. 
Vytváří se legislativní skupina, která bude 
posuzovat chystané zákony, týkající se 
zdravotně postižených. Je navržen vznik 
skupiny, která by zdokonalila metodiku er-
godiagnostického testování. Pociťujeme 
potřebu pracovní skupiny, která by usilo-
vala o sjednocení terminologie v oblasti 
rehabilitace. 

SPURP jistě nemůže a nechce být or-
ganizací autoritativní, ale naopak nabízí 
prostor pro vytvoření jakékoliv pracovní 
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skupiny, jejíž program by byl v souladu 
s jeho cíli. Činnost byla dosud omezová-
na naprostým nedostatkem finančních pro-
středků. Na letošní rok se však podařilo 
získat projekty, jejichž prostřednictvím se 
podaří financovat vznik klubu pro osoby 
po poranění mozku, rekondičního pohy-
bu pro osoby s totální endoprotézou kyč-
le a vydání letáčků pro některé skupiny 
postižených. 

Pro úplnost uvádíme program akcí: 
- 3 1 . 3 . proběhla valná hromada SPURPu 
se seminářem o problematice zdravotně 
postižených v činnosti jednotlivých pra-
covišť Univerzity Karlovy. 
- 16. 6. se konala valná hromada a semi-
nář na téma "Pracovní rehabilitace a za-
městnávání zdravotně postižených". 

Na čtvrtek 13. 10. ve 14 hod. se plánuje 
další valná hromada, odborný program 
bude teprve určen. Na 14. 10. 1994 plá-
nujeme pracovní konferenci na téma:"Ne-
řešené problémy v rehabilitaci postiže-
ných". Cestou SPURPu šíříme také infor-
maci o seminářích České společnosti re-
habilitačního a fyzikálního lékařství. 

Vstup na uvedené akce je zdarma pro 
členy SPURPu i pro nečleny. Roční člen-
ský poplatek je 40 Kč. Zájemci o členství 
či další informace nechť se obrátí na ad-
resu autora tohoto příspěvku: Doc. MUDr. 
Jiří Votava. SPURP - předseda. Klinika 
rehabilitačního lékařství, Albertov 7, 
128 00 Praha 2. 
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