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TISKOVÁ ZPRÁVA
1.2.2007

Každých pět kilometrů potkáváme na silnicích ČR řidiče,
který by ze zdravotních důvodů řídit neměl a který je sobě i
svému okolí nebezpečný.
Statistické výsledky neuropsychologických
vyšetření 12.000
profesionálních řidičů v roce 2006 dokazují, že 2,97 % profesionálně
řídicích mužů a žen vykazuje vysoké riziko vzniku potenciálně
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.
Reagujeme touto zprávou na řadu nejasností a polopravd, které se vyrojily
v návaznosti na povinné neuropsychologické vyšetření řidičů podle zákona 361/2000
Sb.
Vycházíme přitom ze statisticky již velice významného počtu 12000 řidičů, které jsme
vyšetřili. Věříme, že v konkrétních statistických údajích mohou najít oporu ti, kteří
mají snahu dobrat se pravdivého stavu věci.
Vyšetřeni, resp. jejich výsledky jsou posuzovány velmi pečlivé, dle standardů a ve
spolupráci se světovými a našimi odbornými společnostmi, jako je Česká Liga proti
Epilepsii, Mezinárodni liga proti epilepsii (The International League Against
Epilepsy - ILAE), společnosti dopravních psychologu apod.
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. Mnohatunový kamion nebo autobus se pak stává
nekontrolovatelnou zbraní. Dnešní medicína o něm ale předem vědět může. Těmto
potenciálně vysoce nebezpečným stavům lze předcházet. Lze je odhalit dřív, nežli k
nim dojde na silnici a lze jim tedy účinně zabránit. Relativně jednoduše a levně lze
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velmi účinně zabránit řadě silničních nehod a neštěstí. Těm nečekaným,
nevysvětlitelným a tragickým.
To je nové a pozornost zasluhující zjištění. Z tohoto úhlu pohledu jsou tedy povinná
preventivní neuropsychologická vyšetření řidičů krokem správných směrem.
Neurolog MUDr. Pazdera situaci komentuje takto: „V současné době probíhá
veřejná diskuze ohledně změn silničního zákona. Vzhledem ke znepokojivým
výsledkům jsem jednoznačně pro ponechání povinného neuropsychologického
vyšetření řidičů v plném rozsahu. I kdyby to znamenalo záchranu jediného lidského
života, natož pak stovky životů a tisíce poznamenaných lidských osudů.
Argumenty proti preventivním vyšetřením nejsou ani racionální, ani vědecké, ani
prokázané, nejsou to ani argumenty ekonomické, pouze účelově zájmové,
iracionální, krátkozraké a jednoznačně škodlivé.
Všichni, bez výjimky, chceme bezpečnější silnice. Část těžkých nehod vzniká při
onemocněních, která lze objevit předem. Současná špičková medicína nám v tom
pomáhá. Jiným způsobem, než neurologickým, EEG a psychologickým vyšetření
řidičů není možné preventivně objevit skryté vady a choroby s vysokou potencí
způsobit silniční neštěstí."
Kontaktní osoby:
Ing. Miroslav Pavliš
tiskový mluvčí skupiny Neurops
miroslav@mpavlis.com
605 173 670
MUDr. Ladislav Pazdera
pazdera@neurol.cz
604 236 033

