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KOMPLETNÍ ÚPRAVY AUTOMOBILŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY

Základní metodika pro správnou volbu v otázce pořízení a úpravy vozidla

Pro možnost objektivního posouzení požadavku klienta se zdravotním postižením a následné doporučení 
vhodného typu vozidla s návazností na řešení úpravy je nutné mít k dispozici alespoň základní informace:

1 - Klient je krátce v situaci imobilní osoby, popřípadě poprvé řeší pořízení vozidla.
     (chybí základní informace o možnostech a představy jsou mnohdy zavádějící)
     Klient je dlouholetý a vcelku znalý problematiky života se zdravotním postižením.
     (nutnost akceptování požadavků / zvyk je železná košile / nové vozidlo nové možnosti)
     Klient řeší otázku mobility za třetí osobu.
     (mnohdy sám nemá základní informace / detailní konzultace nutná)

2 - Vozidlo bude prioritně určeno a sloužit pro zdravotně postiženou osobu.
     (velikost, variabilita, funkčnost / zpříjemnění nastupování a ovládání)
     Vozidlo bude rodinné v kombinovaném režimu provozu.
     (velikost, variabilita, funkčnost / úprava s minimem vlivu na ostatní omezení)
     Vozidlo bude pouze občas využívané pro provoz se zdravotně postiženou osobu.
     (velikost, variabilita, funkčnost / individuální posouzení možností)

3 - Zdravotně postižená osoba bude řidič.
     (bude jezdit samostatně / bude mít doprovodnou osobu)
   - Zdravotně postižená osoba bude pouze převážena
    (převážená na sedadle spolujezdce / převážena na vozíku)

4 - Klient je vozíčkář
     (paraplegik - omezení nohou / kvadruplegik - omezeny ruce i nohy)
     Klient je pouze částečně pohyblivý
     (částečně omezená motorika / pomalejší reakce)
     Klient má problém s některou končetinou
     (amputace / jiná omezení)

Nutno si uvědomit závažnost rozhodování a možné následky ukvapeného, nebo nevhodného posouzení situace.
V současné době je povinnost klienta provozovat vozidlo minimálně po dobu 120 měsíců (10 let).
Bohužel na tento časový úsek není možno vždy stoprocentně předvídat veškeré možné změny které život přinese, 
ale lze je eliminovat na minimum, vhodným výběrem kvalitního vozidla a zařízení s nadčasovým náhledem.

Za JP SERVIS vypracoval Jan Píbal.

Tato metodika, ani její části nesmí být použita, bez písemného souhlasu fy JP SERVIS, pro jiné účely než byla poskytnuta.
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