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Vážená paní Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

Veřejná ochránkyně práv 

Údolní 39 

Brno, 602 00        V Praze dne 4. 5. 2018 

 

Vážená paní doktorko, 

 

jménem pacientů s ME/CFS Vám děkuji za Vaši vstřícnou odpověď. Velmi si vážíme 

Vašeho zájmu a děkujeme za Vaše povzbuzení do budoucna, které pro nás velmi znamená. 

Rovněž mnohokrát děkujeme za podporu, kterou plánujete zveřejnit na Vašich sociálních 

sítích, a naprosto chápeme problematičnost osvětlení budovy. Vaše podpora vyjádřená 

jakoukoliv formou je pro nás i bez modrého osvětlení sama o sobě světlem naděje. Pro Vaši 

informaci ještě přikládám níže tiskovou zprávu k blížícímu se Mezinárodnímu osvětovému 

dni ME/CFS, kterou jsme poskytli českým médiím.  

  

S úctou 

 

 Ing. Jarmila Rýdlová, Ph.D., externí redaktorka klubu 

pacientů ME/CFS.cz 

 

Web: http://me-cfs.eu/   

Facebook: https://www.facebook.com/MEcfs.cz  

Facebook k 12. květnu: https://www.facebook.com/Millions-

Missing-Cz-Sk-301907713563730  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha – tisková zpráva: 

http://me-cfs.eu/
https://www.facebook.com/MEcfs.cz
https://www.facebook.com/Millions-Missing-Cz-Sk-301907713563730
https://www.facebook.com/Millions-Missing-Cz-Sk-301907713563730
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Akce Millions Missing CZ+SK v Praze 

 

Dne 12. května 2018 se u příležitosti Mezinárodního 

osvětového dne nemoci ME/CFS bude konat česko-

slovenská akce, která je součástí #MillionsMissing, 

globální kampaně za rovný přístup ke zdravotní péči 

pacientů s tímto onemocněním. Akce proběhne 

v Praze, v parku na Karlově náměstí, v čase 10:00 - 

14:00 hodin. 

Myalgická encefalomyelitida (ME), známá též pod 

kontroverzním názvem chronický únavový syndrom 

(CFS), je komplexní velmi vysilující chronická nemoc, 

kterou trpí znepokojivé množství lidí po celém světě. 

Přestože vede k těžkému omezení, téměř se o ní nemluví. 

Pacienti zůstávají „neviditelní“ a lékaři neinformovaní. 

Česká a Slovenská republika bude letos součástí akce již podruhé. Stejně jako v dalších 

nejméně 98 městech světa budou i v Praze k vidění opuštěné páry bot, které se staly 

symbolem nemoci. Každý pár opatřený vzkazem od pacienta, znamená jeden nemocí zničený 

život.  

12. květen byl za Mezinárodní osvětový den ME/CFS zvolen u příležitosti narození britské 

reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové, která byla ve druhé polovině svého 

života upoutána na lůžko nemocí zpětně diagnostikovanou jako ME/CFS. Světová 

zdravotnická organizace zařadila nemoc do kategorie neurologických onemocnění (kód 

G93.3). Přesto mnoho pacientů končí v ordinacích psychiatrů, nebo zcela bez odborné 

zdravotní a sociální péče.  

Informace o akci jsou uvedené na facebookových stránkách Millions missing CZ+SK 

https://www.facebook.com/Millions-Missing-Cz-Sk-301907713563730/ a na webové stránce 

Klubu pacientů ME/CFS http://me-cfs.eu/. Oficiální webová stránka #MillionsMissing je 

dostupná na https://millionsmissing.meaction.net/. 

 

 Ing. Lenka Goldšmídová   

 organizátorka akce 

 

 Kontaktní údaje 

 E-mail: 

 Telefon:  

Kontaktní údaje jsou ve verzi pro zveřejnění k dispozici na 

e-mailu redakce ME/CFS.cz. 

 

 

https://www.facebook.com/Millions-Missing-Cz-Sk-301907713563730/
http://me-cfs.eu/
https://millionsmissing.meaction.net/
http://me-cfs.eu/kontakt/
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