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Centrum neuropsychologické péče Neurops varuje před nebezpečím na silnicích
FAKTA :
Výchozí podmínky a statistické údaje
•
•
•
•
•
•
•

na našich silnicích ročně zahyne cca 1.300 – 1.400 lidí, dalších 4.500 lidí každý rok utrpí těžká zranění. Celkem
jde asi o 6.000 lidí, kteří buď zemřou a nebo opustí svůj předchozí aktivní život
1/5 až 1/6 těchto nehod dle statistik zaviní profesionální řidiči
škody na zdraví občanů vzniklé zabitím, těžkým zraněním, léčením a invaliditou činí v ČR kolem 38 miliard
korun ročně – v tom nejsou započteny hmotné škody
neuropsychologická vyšetření se v ČR týkají 300 - 400.000 řidičů skupin C,D a E
dodnes bylo různými subjekty celkem vyšetřeno odhadem 30.- 50.000 řidičů
naše prokazatelné dosavadní statistické výsledky 18.500 neuropsychologických vyšetření profesionálních řidičů
v letech 2006-7 dokazují, že 3 % profesionálních řidičů, kteří vyšetřením neprošli, vykazuje vysoké riziko vzniku
potenciálně nebezpečných zdravotních poruch během řízení
celkový počet řidičů v ČR, kteří velmi pravděpodobně neprojdou vyšetřeními je 9.000 - 12.000

Statistika

(zdroj : Policie ČR)
• V roce 2006 se na českých silnicích stalo celkem 187 965 nehod.
• Největší absolutní nárůst počtu nehod v loňském roce policejní statistici zaznamenali u havárií zaviněnými
řidiči nákladních automobilů (o 3,7 % více než v roce 2005). Nákladní automobily zavinily 31 329 nehod
• Nehod autobusů bylo 2 283 (o 7,2% více než v roce 2005).
• Nejvíce nehod nákladních aut zavinili řidiči nákladních vozů kategorie nad 12 tun a na jimi zaviněné nehody
připadá nejvíce usmrcených osob (43% z celkového počtu).
• Nákladní automobily rok 2006
hmotnostní třída
počet nehod
do 3,5 tuny
9 219
3,6 až 7,5 tun
6 519
7,6 až 11,9
4 248
nad 12 tun
10 905
nezjištěno
438

RIZIKA :
•

pokud by neuropsychologická vyšetření všech řidičů byla ze zákona vypuštěna, již nyní reálně hrozí, že cca 900 1500 řidičů, kteří neprošli vyšetřením (3 % vyšetřených),se na silnice znovu vrátí. Tito řidiči s různými
neuropsychologickými poruchami (epilepsií,různými typy závislostí apod.) představují potencionální riziko
v silničním provozu :
o jestliže zcela náhle a nečekaně dojde k poruše vědomí a tím ke kompletnímu výpadku pozornosti nebo jde
o psychologicky nestabilního jedince, nelze nehodě na silnici nijak zabránit. Postižený řidič sám nemá
možnost tento stav ovlivnit

POSTOJ LÉKAŘů
•
•
•

jiným způsobem, nežli neurologickým, EEG a psychologickým vyšetření všech řidičů není možné preventivně
objevit skryté vady a choroby s vysokou potencí způsobit silniční neštěstí
neuropsychologická vyšetření všech podporuje česká Liga proti epilepsii i Mezinárodni liga proti epilepsii (The
International League Against Epilepsy - ILAE), společnosti dopravních psychologů, aj.
důvodem diskvalifikace řidičů jsou mimo jiné závislost na alkoholu a návykových látkách, sklony
k rizikovosti, zhoršená reaktivita, dále zdravotní obtíže pohybového aparátu neurologického původu, epilepsie aj.

NÁVAZNOST NA EU
•
•

v Evropské unii existují podobná doporučení nejen pro profesionální řidiče, ale i některé železničáře (včetně
všech strojvedoucích) a letce
v současné době probíhá na toto téma diskuse s předsedou 2. poradního sboru Evropské komise pro udělování
řidičských průkazů, prof. Schmeddingem

PODPůRNÉ ARGUMENTY
•

zákony ČR stanoví obdobná vyšetření a měřítka pro piloty a strojvedoucí na dráze

•

naše konkurenceschopnost se nijak nesníží,pokud na silnicích ubude skupina cca 3 % rizikových řidičů –
naopak, můžeme EU nabídnout kvalitní profesionály

•

eliminací potencionálně nebezpečných řidičů dojde k omezení časových a finančních ztrát autodopravců
spojených s řešením a finančním vyrovnáním při autonehodách

•

u dopravních společností,které na základě zákona již nechaly vyšetřit své řidiče lze odhadovat, že by mohly
požadovat kompenzace vzhledem k ani ne 1 leté platnosti příslušného ustanovení zákona (par. 87)

•

výrobci a dodavatelé jsou k vyšetřením flexibilní poskytnout jakékoliv množství EEG přístrojů za přijatelných
podmínek

NÁVRH ŘEŠENÍ
•

ponechat povinné neuropsychologické vyšetření všech profesionálních řidičů skupin C,D a E v zákoně o
provozu na pozemních komunikacích minimálně do 31.12.2007

•

alternativně prodloužit v zákoně lhůtu k dokončení neuropsychologických vyšetření všech profesionálních řidičů
skupin C,D a E do 30.6.2008

•

ochránit veřejnost před existujícím potencionálním rizikem 900 – 1.500 řidičů, kteří neuropsychologickým
vyšetřením již neprošli a celkem cca 9.000 – 12.000 řidičů, kteří neuropsychologickým řešením velmi
pravděpodobně neprojdou
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