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Postoj specialisty - neurologa MUDr. Pazdery k povinnému neuropsychologickému vyšetření
řidičů podle Zákona č. 411/2005 Sb. (novely
Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích).

Reaguji tímto na řadu nejasností a polopravd, které se vyrojily
v návaznosti na povinné neuropsychologické vyšetření řidičů.
Vycházím přitom ze statisticky již velmi významného počtu 12.000
řidičů, vyšetření kterých jsem byl účasten. Předpokládám, že i
v konkrétních statistických údajích mohou najít oporu především ti,
kteří mají snahu dobrat se pravdivého stavu věci…
Rizikové faktory a statistická data
Vzhledem ke stále se zvyšující nehodovosti na českých silnicích vzniká přirozená
potřeba zapojit současnou vědu k vytipování a eliminaci nejzásadnějších rizikových
faktorů a příčin. Mám na mysli především účinné preventivní prostředky moderní
medicíny, což vysvětlím dále. Neurologie, psychologie a elektroencefalografie (EEG)
jsou lékařské a vědecké disciplíny, které mohou ke snížení nehodovosti na silnicích
přispět velmi zásadním způsobem.
Jsem lékař, specialista neurolog, který je pravidelně obeznamován s výsledky v
současnosti probíhajících vyšetření profesionálních řidičů. Jde o výsledky
psychologického, neurologického a elektroencefalografického (EEG) vyšetření. Právě
bezprostřední znalost těchto výsledků, ale i naléhavost situace, mně přiměly k sepsání
tohoto článku.
Existují změněné stavy vědomí, které zásadním způsobem ovlivní chování řidiče.
Jestliže zcela náhle a nečekaně dojde k poruše vědomí a tím ke kompletnímu výpadku
pozornosti, nelze neštěstí na silnici nijak zabránit. Ani postižený řidič sám nemá žádnou
možnost se tomuto stavu ubránit, předejít mu a nebo se mu vyhnout, neboť o něm
předem neví. Dnešní medicína ho ale předem zjistit může. Těmto potenciálně vysoce
nebezpečným stavům lze předcházet. Relativně jednoduše a levně lze účinně zabránit
řadě silničních nehod a neštěstí. Těm nečekaným, nevysvětlitelným a tragickým.
Mnohatunový autobus nebo kamion se tak nemusí stát nekontrolovatelnou zbraní
ohrožující nás všechny…
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Nejnovější výsledky preventivních vyšetření 12.000 řidičů dokazují, že téměř 3%
profesionálně řídicích mužů a žen vykazuje vysoké riziko vzniku potenciálně
velmi nebezpečných zdravotních poruch během řízení. Pokud odhadneme
celkový počet profesionálních řidičů skupin C, D a E v České republice na 300.400.000, pak se toto riziko týká 9.000 - 12.000 z nich (!)
To je nové a pozornost zasluhující zjištění. Z tohoto úhlu pohledu jsou tedy
povinná preventivní neuropsychologická vyšetření řidičů rozhodně krokem
správných směrem.

Argumenty proti
Prvým argumentem je to, že na takové plošné vyšetření není dost přístrojů a lékařů.
Není to pravda. Výrobci a dodavatelé jsou schopni a ochotni poskytnou v podstatě
jakékoliv množství přístrojů za akceptovatelných podmínek.
Druhým argumentem je fakt, že vyšetření znevýhodňuje naše řidiče oproti evropským a
že je může připravit o práci.
Ano může, ale jen ty nemocné - to je ty, kteří by se jinak sami mohli připravit o svůj život
a především by mohli připravit o život druhé. Jak by mohlo preventivní lékařské
vyšetření, které ve velké většině případů potvrdí zdraví řidiče, kohokoliv zbavit
konkurenceschopnosti? Opak je pravdou, neboť po vyšetření můžeme tvrdit, že naši
řidiči jsou zdraví, a sami řidiči a jejich zaměstnavatelé si tento fakt začínají
uvědomovat…

Argumenty pro
Pro tato vyšetření se zasazují odborné lékařské společnosti sdružující špičkové
odborníky v neurologii, epileptologii a psychologii u nás i v Evropě. Tyto společnosti
také vydávají závazná doporučení ke struktuře odborných vyšetření a vyjadřují se
k tomu jaké zdravotní poruchy nejsou slučitelné s řízením motorových vozidel. Česká
Liga proti epilepsii například publikovala vyjádření k EEG vyšetření, kde se říká, že
tato vyšetření u profesionálních řidičů má smysl. Dále stanovila, které EEG abnormity
jsou spojené s významným rizikem nečekané ztráty vědomí a jak s takovými poruchami
nakládat. Podobná závazná doporučení existují v České republice v oblasti
psychologie. V Evropské unii existují podobná doporučení nejen pro profesionální řidiče
ale i např. některé železničáře (včetně všech strojvedoucích) a letce. Tzv. COSY
kritérium - doporučené 2. poradním sborem Evropské komise pro udělování řidičských
průkazů - stanoví 2x přísnější měřítka pro letce než pro řidiče. V současné době
probíhá na toto téma diskuse s předsedou výše uvedeného poradního sboru prof.
Schmeddingem. Existuje riziko oslabení české autodopravy? Nikoliv. Na silnicích
totiž ubude jen malá, ona asi tří 3 % procentní, ale potenciálně velmi nebezpečná
skupina profesionálních řidičů. Je to handicap? Jistě ne, tím se naše
konkurenceschopnost nijak nesníží, právě naopak. Je prokázáno, že v zemích, kde
lidé trpící epilepsií řídit nesmějí, až 70% z nich tuto okolnost zatajuje před svým
zaměstnavatelem. Za těchto okolností je také nesmyslné požadovat pouze
neuropsychologické vyšetření řidičů starších 50ti let nebo pouze těch, kteří nově
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nastupují do zaměstnání, případně těch, kteří během řízení nasbírali plný počet
trestných bodů. Nemoci s poruchami vědomí postihují mladší i starší populaci.
Na druhé straně, kdo by měl nejvíce stát o provádění těchto preventivních
vyšetření a kdo jejich výsledky nejvíce ocení?
V prvé řadě sami řidiči a jejich zaměstnavatelé, dopravci a dopravní firmy. Jak se
jezdí s pocitem, že sami o sobě nebo o svém zaměstnanci řidiči nevíte, zda
existuje potenciální nebezpečí poruchy vědomí během řízení? Jak je ale na
druhou stranu pocit řidiče i jeho zaměstnavatele zcela odlišný, když je preventivní
prohlídka v tomto směru negativní. Jde o pracovní prostředí, kde soustředění na
práci, nepřerušovaná pozornost a bdělost jsou podmínkou bezchybného výkonu
činnosti. Opakem bdělého vědomí jsou pouze silniční neštěstí. Pro hovoří i to, že
eliminací potencionálně nebezpečných řidičů dojde i k omezení časových a
finančních ztrát autodopravců spojených s řešením a finančním vyrovnáním při
autonehodách. Strojvůdci a piloti tyto testy podstupují všude ve světě již 40 let a
nikoho by ani nenapadlo argumentovat jinak. Proč by měla být logika věci u
profesionálních řidičů autobusů nebo těžkých nákladních aut opačná? Zdravotní riziko u
strojvůdců a pilotů bylo vždy předpokládáno, nikdy před tím však nebylo vědecky
testováno a dokázáno. U epileptiků řídících motorová vozidla již je zvýšené riziko nehod
prokázáno. Nyní máme jasný vědecký důkaz a statistická data na velkém vzorku
vyšetřených o tom, že malá část profesionálních řidičů prokazatelně trpí neurologickými
poruchami ohrožujícími okolí.
Kdo další má zájem na vyšetření všech profesionálních řidičů a tím na odhalení
jejich potencionálních zdravotních rizik? Jistě veřejnost.
Naše silnice jsou jedny z nejpřeplněnějších a nejtragičtějších v Evropě. Ročně na
našich silnicích zahyne něco mezi 1300 - 1400 lidmi. To jsou troje vyhlazené Lidice
každý rok. Více než jednu pětinu až jednu šestinu těchto nehod dle statistik zaviní
profesionální řidiči - tj. 240 až 280 úmrtí. Dalších zhruba necelých čtyři a půl tisíce
lidí je každý rok ponecháno svým následkům díky těžkému zranění, které si
odnesou z nehod. Dohromady tedy každý rok jde asi o 6 tisíc lidí, kteří buď
zemřou a nebo opustí svůj předchozí aktivní život a žijí nucený život invalidů.
Stojí nás to v Čechách kolem 38 miliard korun - ročně. Pozor, zde ale nehovořím o
hmotných škodách, ale pouze o škodách vzniklých zabitím, těžkým zraněním,
léčením a invaliditou. Proti této kalamitě stojí nyní sofistikované a moderní lékařské
metody, které mají schopnost relativně jednoduše a levně najít tu malou skupinu
risikových jedinců, kteří díky své nemoci jsou na silnici vysoce potenciálně nebezpeční.
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Závěrem
V současné době probíhá veřejná diskuze ohledně změn výše uvedeného zákona.
Jsem, vzhledem k výše uvedenému, jednoznačně pro ponechání povinného
neuropsychologického vyšetření řidičů v plném rozsahu v zákoně. I kdyby to
znamenalo záchranu jediného lidského života, natož pak stovky životů a tisíce
poznamenaných lidských osudů.
Ve srovnání s výše uvedeným nejsou argumenty proti preventivním
neuropsychologickým vyšetřením ani racionální, ani vědecké, ani prokázané,
nejsou to ani argumenty ekonomické, ale argumenty pouze účelově zájmové,
iracionální, krátkozraké a hlavně všeobecně jednoznačně škodlivé.
Všichni, bez výjimky, chceme bezpečnější silnice. Část těžkých nehod vzniká při
onemocněních, která přitom lze spolehlivě zjistit předem (!) Současná špičková
medicína nám v tom pomáhá. Jiným způsobem, nežli neurologickým, EEG a
psychologickým vyšetření řidičů není možné preventivně objevit skryté vady a
choroby s vysokou potencí způsobit silniční neštěstí.
MUDr. Ladislav Pazdera
člen AAN (American Academy Of Neurology)
telefon: 604 236 033
mail: pazdera@neurol.cz

