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ÚVOD

Když před deseti lety čtyři mámy s malými dětmi zakládaly občanské sdružení Achilleus, měly jen
nekonkrétní představu jakým směrem se vydat. Od té doby uplynulo mnoho času a přece to tak
rychle uteklo.  Kdyby nám tehdy někdo řekl, kde bude spolek Achilleus za deset let, pravděpodobně
bychom neuvěřily.
A přece.
Dnes jsme mnohem dál, než kam sahaly představy 4 obyčejných neobyčejných žen, které kola 
Achillea roztočily. To, že jsme se stali pacientskou organizací se silnou členskou základnou, je 
zásluhou i dalších rodičů, kteří v průběhu let menším nebo větším dílem přispěli svou pomocí. 
Obzvlášť jubilejní desátý rok byl ve znamení mnoha změn. Jako pacientská organizace zastupující své
členy, tedy pacienty s vrozenou ortopedickou vadou Pes equinovarus congenitus, jsme se stali
důležitými partnery při vyjednávání na Ministerstvu zdravotnictví o nové úhradové vyhlášce a docílili
tak zavedení nového kódu pro naše dlahy s plnou úhradou zdravotní pojišťovny.
Naší vytrvalou činností se nám rovněž podařilo zaujmout odbornou veřejnost. Tento rok se nám
podařilo získat velmi cenná pozvání na fakulty pro fyzioterapeuty nebo odborné lékařské kongresy, a 
to nejen v roli účastníků, ale i přednášejících.   
Dále jsme navázali mnohá spojení s firmami i dalšími organizacemi a získali tak finanční podporu a 
významná partnerství pro náš další rozvoj.  
Ale co je nejpodstatnější, mnoha “našim” rodičům se dostává pomoci, rady a podpory ve
svépomocné skupině, dnes už čítající přes 1000 členů. Přesně podle hesla “Nejste na to sami” jsme
tu pro všechny malé i velké pacienty a jejich rodiče. 

Za spolek Achilleus, 

Stanislava Bašatová
předsedkyně
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ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

SÍDLO SPOLKU:

Achilleus z.s.
Důl Jan 838 
273 06 Libušín

IČO: 26563525
Číslo účtu: 2200571587/2010
Tel.: 724 203 083
E-mail: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz

Ke dni 31. 12. 2019 evidoval spolek Achilleus  celkem 201 členů, z toho 3 čestné členy.

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Předseda spolku:   Stanislava Bašatová

HLAVNÍ CÍLE:

- sdružení a podpora rodin s dítětem postiženým diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou 
vadou

- prosazování zkvalitňování zdravotní péče o děti s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou 
vadou s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů

- zvyšování všeobecné informovanosti o diagnóze PEC nebo jiných vrozených vad
- rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči, odbornou a laickou veřejností
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

 V roce 2019 vstoupil v platnost Zákon o zdravotnických prostředcích. Již od ledna byly patrné
změny a komplikace v předepisování ortopedických pomůcek. Především nebylo jasné, pod jaký
kód patří nejčastěji používané dlahy Johna Mitchella a řada rodičů se setkávala s požadavkem na
úhradu doplatku. A tak jsme se do toho obuli a vyvolali jednání s VZP a Ministerstvem
zdravotnictví. Nakonec se nám podařilo společně s ČLSJE úspěšně vyjednat přidání zvláštního
kódu do kategorizačního stromu, který umožní dlahy Johna Mitchella předepsat 2x ročně a pro 
rodiče zcela bez doplatku. Zákon nabyde právní účinnosti v březnu 2020. 

 Díky štědré podpoře donátorů se nám podařilo získat výukové modely léčby pes equinovarus –
kostěné modely vady, postup sádrování, tréninkový model operace achilovky aj. Nejen pro nás
laiky je velmi zajímavé, jak deformita na kostěném modelu vypadá, jak správně mají vypadat
sádry. Naše pochopení vady to posouvá ještě dál a máme možnost kvality Ponseti metody přiblížit
dalším zdravotnickým oborům. https://achilleus.cz/2019/10/10/vyukove-modely-pes-
equinovarus/

 Dostali jsme příležitost přednášet pro studenty fyzioterapie fakulty biomedicínského inženýrství
ČVUT. V naší rychlé době se učebnice nestihnou přizpůsobit moderním trendům v léčbě a tak se 
mohli budoucí fyzioterapeuti seznámit se stále ještě (v českých podmínkách) novou Ponseti
metodou z první ruky. Dále jsme byli pozváni od FN Brno na tematický Doškolovací seminář pro 
prenatální diagnostiky. Přednášet předním odborníkům z řad gynekologů, genetiků a porodníků
nás přiblížilo zdravotníkům blíž a věříme v další smysluplnou spolupráci.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

Úspěchy za 10 let činnosti spolku Achilleus ve zkratce:
 díky darům se podařilo vytisknout osvětové a informační letáky a další tiskoviny

 půjčovna dlah zapůjčila dlahy víc jak 1000 rodinám

 máme za sebou již 3 celorepublikové srazy a zhruba 15 malých setkání

 navázání spolupráce s MUDr. Pavlem Caldou a otevření internetové poradny na poradenském
webu ABCtehotenstvi.cz týkající se pes equinovarus
https://www.abctehotenstvi.cz/dkat/id=2_13

 založení dárcovského profilu na portálu Darujme.cz a úspěšné spuštění dárcovké výzvy
https://www.darujme.cz/projekt/1201447#prispevatele

 v roce 2016 jsme spustili webové stránky www.ponseti.cz, které se věnují více než 50 let 
vyzkoušené bezoperační metodě léčby vady pes equinovarus. Jedná se o první ucelený informační 
portál v ČR, který kromě popisu léčby poskytuje rady rodičům a také poukazuje na příklady špatné 
léčby

 spustili jsme nové webové stránky www.achilleus.cz zaměřené na prezentaci k veřejnosti, obsah
starých stránek byl přesunut na www.pesequinovarus.cz. Tyto stránky brzy dostanou také nový
kabát

 facebooková skupina čítá téměř 1.000 členů, dále jsme spustili skupiny Bazar nestejných velikostí
bot pro děti i dospělé a skupinu pro dospělé peckaře

 stali jsme se oficiální pacientskou organizací registrovanou u Ministerstva zdravotnictví ČR

 navázání kontaktu s univerzitou v Iowe, kolébkou Ponseti metody. Těší nás, že jsme se dostali na
seznam jejich pacientských organizací, mezi ostatní významné organizace. 
http://www.ponseti.info/parent-networks.html

 navázání spolupráce s FTVS

 ředitelka spolku Stáňa Bašatová díky masivní podpoře rodičů získala titul v anketě Žena roku
2019. Nesmíme opomenout ani 3. místo v anketě Žena regionu 2019 za Středočeský kraj a 
ocenení Laskavec roku 2018 6
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PLÁNY NA ROK 2020

Projekty, které chceme realizovat v následujícím roce:

 projekt Achilleus – nejste na to sami – série workshopů ve vybraných městech ČR

 příprava celorepublikového srazu rodin s dětmi a přátel PEC na r. 2021

 poběžíme za Achillea půlmaraton v Olomouci

 prostřednictvím členů spolku dojde k největší distribuci informačních letáků

 přednášky pro lékařskou veřejnost a fyzioterapeuty

 realizace skupinových cvičení pro děti s PEC na FTVS

 příprava odborné konference v naší režii

 pracujeme na statistice výskytu vady pes equinovarus v ČR a chystáme článek v anglickém jazyce v 
odborném periodiku jako první v ČR

 spouštíme fb skupinu pro peckaře teenagery

 spustíme skupinu pro zdravotníky
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DĚKUJEME

Děkujeme všem těm, kteří se v roce 2019 dobrovolně podíleli na chodu a úspěchu spolku Achilleus, 
i těm, kteří nám přispěli většími či menšími finančními částkami. Velice si této pomoci vážíme.

Finanční dary nad 5.000,- Kč:
 pasta impianti s.r.o. – 15.000,- Kč
 Leo Janáček – 10.000,- Kč
 TCS s.r.o. – 5.000,- Kč
 ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. – 30.000,- Kč
 Vandemoortele Czech Republic – 8.000,- Kč
 Zaměstnanci Vandemoortele Czech Republic – 8.221,- Kč
 ELP Consulting s.r.o. – 5.000,- Kč
 HSC Industry, spol. s r. o. – 5.000,- Kč
 Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. – 500.000,- Kč
 ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY – 20.000,- Kč
 CMS CAMERON MCKENNA – 12.474,98 Kč
 HUNSGAS s.r.o. – 10.000,- Kč
 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s – 10.000,- Kč
 ČEPS, a.s. – 113.173,- Kč
 Město Libušín – 5.000,- Kč
 Nadační fond manželů Pokorných – 20.000,- Kč
 Mirga Pavel – 9.300,- Kč
 Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. – 25.000,- Kč

Drobní dárci poskytli přes portál darujme.cz částku 103.711,44 Kč. 
Díky zapojení se do portálu givt.cz poskytli drobní dárci svými nákupy částku 7.144,- Kč.
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