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WEBOVÉ OKÉNKO

Webové okénko
Vážené kolegyně a kolegové,
po zadání hesla „spinal cord injury“ vrátí Google® 3 340 tis. odkazů. Většina relevantních stránek je ze Spojených států: Američané
zřetelně vnímají tuto oblast jako závažný společenský problém. V USA je 11 tis. nových případů ročně, téměř polovina připadá na
dopravní úrazy. Neustále přibývá těch, kteří se takto vážně zraní při rekreačních sportovních aktivitách. Průměrný věk při zranění se
pohybuje pod 30 roky. Celoživotní finanční náklady jsou enormní: léčba jednoho paraplegika v USA byla vyčíslena takto: v prvním
roce 271 tis. dolarů, každý další rok potom stojí 27 tis, celoživotní náklady se tak u 25letého zraněného šplhají téměř k 1 mil. dolarů.

The National Spinal Cord
Injury Association

ASIA (American Spinal
Injury Association)

http://www.spinalcord.org/

http://www.asia-spinalinjury.org/

Občanské sdružení založené v roce 1948
sloužící zraněným a nemocným (SCI/D).
Stránky v angličtině jsou zaměřeny na pomoc nemocným v jejich praktických každodenních problémech. Propojení s internetovým magazínem pro vozíčkáře New
Mobility.

Web odborné lékařské společnosti. Pěkná
moderní grafika, obsahově ale podstatně
horší. Za zmínku stojí snad jen seznam pravidelných akcí a kongresů společnosti.

Obsah ➊, Grafika ➊

Apparalyzed

Obsah ➌, Grafika ➊

http://www.apparelyzed.com/

Spinal Cord Injury
na stánkách e-Medicine
http://www.emedicine.com/emerg/
topic553.htm
Dobře uspořádaná hutná suma informací pro pre i postgraduální výuku. Včetně
bibliografie má 11 sekcí. Tradičně horší
grafika.
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Stránky, které vytváří britský kvadruplegik (C5/6), obsahují řadu informací jak
vědeckého charakteru (např. seznam klinických studií, které se týkají úrazů míchy
nebo abstrakta vědeckých publikací), tak
i praktické užitečné informace jako jsou
podrobné technické informace o různých typech vozíků a diskusní fóra pacientů o citlivých otázkách (sexualita nebo
rodičovství).

V národní doméně .cz toho na rozdíl
od anglicky psaných stránek mnoho
nenajdeme.

Liga za práva vozíčkářů
http://www.ligavozic.cz/
Stránky převážně zaměřené na sociálněprávní pomoc takto postiženým lidem.
Elektronická verze časopisu Vozíčkář ke stažení. Některé rubriky jsou zcela prázdné.
Obsah ➌, Grafika ➊

Obsah ➊, Grafika ➌
Obsah ➊, Grafika ➋

Občanské sdružení Paraple
United Spinal Association

http://www.paraple.cz/

http://www.unitedspinal.org/

Spinal Cord Injury na
stránkách Medline Plus

Rozsáhlé stránky nonprofitní organizace
(založené po 2. světové válce ochrnutými
veterány) s řadou odkazů na další stránky,
pomáhající organizace a časopisy pro paraplegiky a vozíčkáře.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spinalcordinjuries.html

Obsah ➊, grafika ➋

Obsah ➋, Grafika ➋
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Užitečný rozcestník s řadou externích odkazů a obrázků. Vlastní obsah stránek není
příliš informativní.

Sdružení dobře známé z benefičních
akcí podporovaných Divadlem Járy Cimrmana má taktéž obsahově velmi chudé
stránky.
Obsah ➌, Grafika ➋
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