








PAPRSEK


INFORMAČNÍ BULLETIN TYFLOKABINETU
ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.p.s.

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Josef Zbranek
·	Bionické oči
·	Listopad - báseň a pranostiky



LISTOPAD 2012
Kalendář akcí

	Arteterapie

V listopadu se v klubovně Tyflokabinetu koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.



	Podzimní shromáždění OO SONS 2012:


Jindřichův Hradec - dne 9. 11. od 14.00 hodin v restauraci Perla
České Budějovice - dne 12. 11. od 13.00 hodin v Tyflokabinetu
Tábor - dne 14. 11. od 14.00 hodin v MÚ Tabačka
Strakonice - dne 22. 11. od 9.00 hodin v Klubovně Stavbařů



	Výlet pro lidi se zrakovým postižením


Na pondělí 5. listopadu 2012 připravujeme první akci ze série výletů a procházek pro slabozraké a nevidomé.
Ráno pojedeme z Českých Budějovic vlakem do Trocnova a seznámíme se s rodištěm slavného vojevůdce Jana Žižky. Návrat bude v odpoledních hodinách opět vlakem.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlaste na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.
Jelikož se jedná o první a vlastně seznamovací akci, vybrali jsme cíl sami.
Budeme se těšit na Vaše vlastní návrhy cílů a termínů.



	Pozvánka


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Tábor Vás srdečně zve na prodejní výstavu keramických (plastických, hmatových) obrázků a výrobků z pedigu za přítomnosti autorů.

KDY? 6. 11. 2012 (10.00 - 16.00 hodin)
KDE? Kancelář SONS Tábor, Kvapilova 2289

VŠICHNI JSTE ZVÁNI!


	Josef Zbranek


Narozen 8. 11. 1956

Hlavní koordinátor integračních aktivit Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Narodil se v Gottwaldově (dnešní Zlín). Od narození je prakticky nevidomý. V letech 1963-1972 navštěvoval ZDŠI pro nevidomé v Brně, na léta 1972 až 1975 přešel do Střední ekonomické školy pro mládež s vadami zraku v Praze (v té době tříletá škola bez maturity).
V letech 1975-1984 pracoval ve VDI Obzor v Gottwaldově jako expedient, do roku 1984 v Západoslovenských pekárnách Nitra jako skladník. V roce 1992 se začal profesionálně věnovat práci v ÚNSS v pracovní pozici oblastní tajemník ÚNSS Nitra (1992-1996), následně jako vedoucí Krajského střediska ÚNSS Nitra (1996-2000), hlavní koordinátor integračních aktivit (2000-2004). V náplni funkce je spolková činnost, organizování celostátních veřejných sbírek, celostátních přehlídek amatérské umělecké tvorby, organizování rekreací, tvorba interního zpravodaje aj.
Jako dobrovolník pracoval v slepeckém hnutí už od roku 1975 v různých funkcích. Například v letech 1977-1983 jako předseda Klubu zdravotně postižené mládeže Gottwaldov, v letech 1977-1983 jako místopředseda ZO SI, v letech 1983-1984 jako předseda organizace. Od roku 1990 je členem Ústřední rady ÚNSS v Bratislavě, od roku 2000 místopředsedou ÚNSS, od roku 1990 s pětiletou přestávkou (1993-1998) byl předsedou ZO ÚNSS v Nitře.
Zasloužil se o vybudování střediska sociální rehabilitace pro NS (nevidomé a slabozraké) v SR (1993), založení základních organizací ÚNSS ve Zlatých Moravciach, Štúrove a Šahách, a též organizoval šest regionálních letních táborů pro NS děti.
Založil kuželkářský sport NS ve Zlíně (1979) a v Nitře (1998), realizoval projekt Kniha pro všechny (2001), kniha pohádek Edity Žilíkové „Bol raz jeden strom“ jako asi první kniha v historii vyšla současně v černotisku, Braillovým písmem i na audiokazetě. Josef Zbranek je též autorem projektu Dotyky pod hladinou (2002) - první kurz potápění pro NS na Slovensku, intenzívně participuje na otevření prvního střediska integračních aktivit pro NS na Slovensku.
Ve funkci koordinátora se podílí na realizaci projektu Import veřejných sbírek SONS v ČR na Slovensko a jejich řízení (2002), jako i na vytváření podmínek pro profesionální podporu spolkové činnosti.
Zbrankova pracovitost, obětavost a hluboká lidská empatie ke svému okolí byla oceněna vyznamenáním Osobnosť mesta Nitry za rok 2003.
Josef Zbranek je ženatý a má jednoho syna.

	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal

	
	Bionické oči


Naděje pro nevidomé: bionické oči vrátí zrak.
Při výzkumech, kterých nemocí se lidé nejvíce bojí, se slepota objevuje na jednom z prvních míst. Postiženým však v poslední době svitla naděje v podobě bionického oka.
Na oční klinice Moorfields v centru Londýna se v dubnu podrobili dva nevidomí pacienti úspěšnému chirurgickému zákroku. Do sítnice v zadní části oka jim byl voperován implantát, jenž jim spolu s dalším miniaturním elektronickým systémem částečně vrátil zrak.
První britští pacienti, kteří tuto operaci absolvovali, byli zcela slepí v důsledku choroby zvané retinis pigmentosa. Jde o onemocnění (i dědičného původu), které vede k postupnému rozpadu oční sítnice s pozvolným zhoršováním zraku a končící většinou úplnou slepotou. Lékařská věda odpovídající léčbu na tuto chorobu ještě nezná, i když současné pokusy se vstřikováním kmenových buněk do postižených částí oka vypadají nadějně.
Operace v Moorfields se mohla uskutečnit díky metodě a celému systému hardwaru a softwaru vyvinutému americkou společností Second Sight. Vznikla před deseti lety v Kalifornii za účelem pomoci pacientům trpícím právě zmíněnou chorobou. Oba britští pacienti se nyní přiřadili ke skupině patnácti osob, které v posledních třech letech bionický implantát na amerických, mexických a evropských klinikách obdržely.
Vždy šlo o zcela slepé osoby, které se mohly pohybovat jen pomocí slepecké hole, v doprovodu psa či pomocníka. Byť bionický zrak nepřináší dokonalé vidění, nyní se tito lidé mohou pohybovat zcela samostatně. Bionické vidění umožní rozpoznat světlo a tmu, pozorovat a rozlišovat jednoduché předměty a objekty i jejich pohyb.
Implantát a mikroelektronika.
Funkci světločivných tyčinek v sítnici, jejichž zánik způsobuje oslepnutí, přebírá implantát s elektrodami, dráždícími neporušené nervové buňky. Ty pak předávají signály optickým nervem do mozku. Podmínkou je, aby tento optický oční nerv nebyl fyzicky narušen. Příslušné signály z okolního prostředí se dostávají do elektrod bezdrátově, pomocí hardwaru mikroelektronického systému.
Pacient s implantátem, voperovaným do sítnice, nosí brýle vybavené miniaturní kamerou integrovanou do obrouček, která přenáší záběry před ním do malého procesoru. Po zpracování jsou data vysílána do ultratenkého elektronického přijímače na postranici brýlí a odtud do implantátu.
Předávání těchto dat a signálů probíhá bezdrátově pomocí rádiových vln. Signály vyvolané stimulací elektrod pak procházejí optickým nervem do mozku stejně jako u zdravého člověka. Procesor včetně bateriového napájení velikosti walkmanu nosí pacient připevněný na opasku.


Technologie číslo dvě.
Operace, při níž byl bionický implantát vložen do sítnice na zadní části oka, trvala čtyři hodiny. Byla při ní použita implantační technologie Argus II systému Second Sight, zdokonalená verze původní technologie, poprvé klinicky uplatněné v USA v roce 2002. Prototyp používal implantát jen se šestnácti elektrodami, tentokrát jich obsahoval 60. Větší počet elektrod v implantátu umožní pacientovi mnohem podrobnější rozlišování předmětů.
Se snášenlivostí implantátů se zatím nevyskytly problémy. Naopak odborníci zjistili, že dráždění elektrodami vyvolává v sítnici regenerační procesy.
Pokud celý pokus dopadne úspěšně, během tří let by měly být takové operace ve Velké Británii oficiálně schváleny. Stanou se pak běžným chirurgickým zákrokem.
Důležitá je i cena provedené operace - zatím se uvádí částka 15 tisíc liber, která se po důkladném osvojení metody pravděpodobně sníží.
Vyhlídky do budoucna.
Chirurgové kliniky Moorfields věří, že se jim do konce roku podaří operovat ještě osm pacientů. Podobné oční implantace plánují i další evropské nemocnice. Výsledky a zkušenosti osob s bionickým zrakem pak budou hodnoceny a konzultovány v širším záběru.
Experti také slibují, že vývoj technologie výroby implantátů s větším počtem elektrod umožní pacientům zvýšit kvalitu bionického zraku natolik, že budou moci rozpoznávat tváře i číst texty psané velkým písmem.
Nejčastější příčinou oslepnutí ve světě, celkem ve 40 procentech případů, je šedý zákal. Oční čočka se stane neprůhlednou a člověk ztrácí postupně vidění. Ve vyspělých zemích se šedý zákal úspěšně operuje, v současnosti i ambulantně laserem, a pacient zase vidí, někdy dokonce lépe než předtím. V rozvojových zemích je ovšem příčinou většiny oslepnutí. Ve vyspělých zemích je nejobvyklejší příčinou slepoty stařecká degenerace. Její četnost roste s věkem a kolem 80. roku života zasahuje 25 procent osob. Její léčba je svízelná.
Zelený zákal (glaukom) je nezvratné onemocnění, které neléčené vede až k úplné ztrátě zraku. V celosvětovém měřítku je příčinou slepoty ve 13 procentech případů. Nemoc vzniká, když nitrooční tlak začíná stoupat k nebezpečným hodnotám, a dochází tím k poškození funkce očního nervu. Glaukom se v současné době nedá vyléčit, poškození je trvalé, ale pokud přijde pacient včas, lze zastavit postup nemoci a zachovat ten stav zraku, se kterým nemocný do ordinace přišel.
Pomůže technika?
V České republice mají zhruba 2 procenta populace starší 40 let poškozen zrakový nerv, přesto mnozí přijdou do oční ambulance pozdě. "Jestliže je nemoc zachycena včas, zrak neutrpí žádnou fatální újmu a bude se zhoršovat jen úměrně věku", říká docentka Eva Růžičková, předsedkyně České glaukomové společnosti.
S rozvojem elektroniky se lékaři na celém světě zabývají myšlenkou, jak navrátit pacientům zrak. U šedého zákalu dokáže nahradit lidskou oční čočku čočka umělá, zrakový nerv poškozený zeleným zákalem však dnes odborníci nahradit neumějí. Ani implantáty podobné bionickým očím zatím nikdo nevyvíjí.
První výzkumy ohledně nahrazení zrakového vjemu externími systémy nebo elektronickými implantáty začaly v USA v roce 1967. Výsledky však moc povzbudivé nebyly. Teprve v polovině devadesátých let minulého století se několika skupinám evropských, japonských a amerických vědců podařilo dosáhnout prvních úspěchů. Průlom nicméně přišel teprve v 21. století.

	zdroj: internet - technika



Báseň
Listopad

Od barev zesiná,
tu a tam jediná
v lampách se rozezní.

Do listí schovány,
snící, bdí romány,
jež dá sníh expresní.


Pranostiky

Listopad nemiluje voznice ani sanice.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Listopadový sníh uléhá v noci.
Listopadový vítr - bratr zimy.
Svatý Teodor (9. 11.), mrazy lezou z hor.
Na svatého Otomara (16. 11.) neuvidíš komára.
Na svatého Konráda (26. 11.) sněhem cesta zaváta.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.

Adresa: Roudenská 485/18, České Budějovice 370 01
Telefon: 386 460 660, 386 460 661, Fax: 386 460 660
E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, Web: www.tyflokabinet-cb.cz

