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GERIATRIE, GERIATRICKÁ MEDICÍNA, 
GERIATRIZACE MEDICÍNY 

Tobiáš a jeho žena  
 Rembrandt van Rijn,1626  
61letý otec a o málo mladší matka umělce 



GERIATRIE  
základní lékařský obor s interním kmenem 

GERIATRIE  
lékařský obor zabývající se 

zdravím a chorobami ve vyšším 
věku a péčí o staré pacienty 

[DEFINICE WHO 2004]; 
Geriatrie, geriatrické 
ošetřovatelství, 
?  anti-aging medicína 
    medicína dlouhodobé péče 
      HEALTH GERONTOLOGY 

GERONTOLOGIE  
věda o stárnutí 

Zahrnuje  biologické 
vědy a společenské vědy 



VZDĚLÁVÁNÍ V GERIATRII 



2019 – 45 let postgraduálního vzdělávání v 
geriatrii 

1953  vznik ILF (Institut pro další vzdělávání lékařů  
 a farmaceutů),  dnešní IPVZ  
  
1974  vzniku Kabinetu gerontologie a geriatrie ILF 

 dnešní Subkatedra geriatrie IPVZ  
   1974-1991       prof. Pacovský 

  1991-1998       doc. Neuwirth 
  1998 - dosud   prof. Topinková 

1974-1982 zahájena výuka geriatrie a 
 gerontologie pro lékaře v praxi se zájmem  
o geriatrickou problematiku, zaměření na  
internisty, primáře tehdejších interen 2, předchůdců LDN 
postgraduální, dnešní terminologií kontinuální vzdělávání 

 (pro další obory VPL, psychiatrie, posudkové, vnitřní lék.) 
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Geriatrie jako samostatný lékařský obor 

1983  Geriatrie jako samostatný nástavbový obor na obory 
 vnitřní lékařství 1.st., neurologie, praktické lékařství 
 tříleté specializační vzdělávání  
 garance a metodické vedení Kabinet gerontologie a geriatrie 
1986  první atestace, specialista geriatr 
 
 

První učební texty 
Avicenum 1981 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1J6z0ZfVAhULXhQKHW62D9UQjRwIBw&url=http://www.cggs.cz/cz/Zpravy/?id%3D107&psig=AFQjCNG8zopW9K2qSas3kwFdGQ7ctYHVIQ&ust=1500632383949212�


Postgraduální výchova specialistů 
Narostl počet atestovaných  
Specialistů, ale nerovnoměrné 
rozložení v rámci krajů 

Topinková E., Neuwirth J.: Třicet let postgraduálního vzdělávání v gerontologii a 
geriatrii v České republice. Česká geriatrická revue 2004;2 (1), s.: 6-12. 



Evropské curriculum pro specializační vzdělávání 
v geriatrii 2019 



Vzdělávací program MZ ČR 2018 



Pregraduální výuka geriatrie 

Publikována 2014 v časopise Geriatrie a 
Gerontologie, Česká verze UEMS 
doporučení 

Znalosti, dovednosti a kompetence absolventa 
Texty rozeslány děkanům všech LF 

tvorba curricula je věcí jednotlivých 
fakult, nejsou jednotné vzdělávací 
programy jako ve specializačním 
vzdělávání 



GERIATRICKÝ PACIENT 
holistický pohled 

personalizovaný přístup 



STÁRNUTÍ A NEMOC 
MULTIMORBIDITA 

GERIATRICKÉ SYNDROMY 



Ve stáří predikuje mortalitu lépe disabilita, než 
multimorbidita  
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Trend od paradigmatu zaměření na nemoc k 
holistickému přístupu v péči o seniora 

• “Tradiční” intervence cílené na jednu chorobu a 
používající “konvenční” měřitelné výstupy mají 
omezenou účinnost u starých osob s komplexní 
nemocností a funkčním omezením. 

• Funkční stav/celková zdatnost je  vhodným cílovým 
výstupem pro intervenci s cílem dosáhnout co nejlepší 
fyzickou zdatnost, kvalitu života a eventuelně i 
prodloužené přežití. 



Senior x Geriatrický pacient 
Senior:                        + 65 let 
Geriatrický pacient:   + 75 let a jeden nebo více 
                                     geriatrických syndromů/rizik 
 
Polymorbidní pacient, překrývání nemocí 
Nízká míra potenciálu zdraví  
(↓zdatnost, odolnost, adaptabilita =,,křehkost,,) 
Vysoké riziko komplikací (NÚL, hospitalismus) 

Profitují ze specifického režimu geriatrického 
oddělení nebo ambulance 

 



GERIATRICKÉ PROBLÉMY/SYNDROMY 
jsou časté a mají komplexní příčiny  

• Imobilita (poruchy chůze, úrazy, dekubity) 
• Instabilita (závratě, pády, úrazy) 
• Inkontinence moči 
• Intelektové poruchy (demence, delirium) 
• poruchy spánku a nálady (deprese) ,  
• poruchy výživy (malnutrice, dehydratace, dysfagie) 
• geriatrická křehkost a sarkopenie 
• poruchy termoregulace 
• duální senzorické poruchy (zrak, sluch) 



Comprehensive geriatric assessment 
(CGA) is a multidimensional, inter-
disciplinary diagnostic process to 
determine the medical, psychological 
and functional capabilities of a frail 
elderly person in order to develop a 
coordinated and integrated plan for 
treatment and long-term follow up.  

GERIATRICKÉ KNOW HOW 
COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT, CGA 

AREAS OF ASSESSMENT: 
Medical  
+ medication reconciliation 
Mental health 
Functional 
Social 
Environmental 
    

Improve  
diagnostic accuracy  
medical outcomes  
Minimize  
unnecessary service use  
Optimize  
medical treatment  
living location  
Arrange  
long-term case management  

Odhalení geriatrických rizik s využitím CGA 



1.  komorbitidy, revize lékového režimu 
2.  funkční (fyzická zdatnost – křehkost, sebeobsluha a 

 soběstačnost)  
3.  kognitivní omezení 
4.  geriatrické syndromy včetně sociálních rizik 
5.  očekávané přežití (life expectancy) 
6.  preference pacienta 

   
pomoc při rozhodování, zda lze postupovat podle 
guidelines nebo je třeba individualizovaná léčba 

 

Komplexní posouzení seniora 
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) 

identifikuje individuální geriatrická rizika 



Diagnosis 
Function 
Discharge 
Behaviour, Cognition 

Medication 
Nursing home admission 
Hospitalization 
Costs, Mortality 

17 RCT u hospitalizovaných, 16 RCTs u ambulantních seniorů,  
metaanalýza 22 RCTs, 6 zemí, 10.315 pacientů 

Efektivita CGA přístupu 



22 RCT evaluating 10315 acutely admitted older patients comparing effectiveness of 
CGA vs usual hospital care 
Patients who underwent CGA were more likely to be alive and in their own  
homes at the end of scheduled follow-up OR 1.16 (95% CI 1.05- 1.28) nnt 33  
 
Patients who were more likely to be alive and in their own homes at a median  
follow-up of 12 months OR 1.25 (95% CI 1.11-1.42) nnt 17  
Patients were also less likely to die or experience deterioration OR 0.76,  
95% CI 0.64-0.90)  
Patients were more likely to experience improved cognition  
(standardised mean difference 0.08, 0.01 to 0.15; P=0.02)  

Geriatrická lůžka vs standardní interna? 



CGA reduced postoperative complications by 11.8 (2.8–20.7)%, from 50.2 to 38.4%, p = 
0.01, and the time to be ‘fit for discharge’ by 0.5 (0.8–0.1) days, from 5.6 to 5.1 days, p < 
0.001. Total costs were unchanged, p > 0.2.  

Komplexní posouzení snižuje pooperační 
komplikace 



Doporučení pro předoperační vyšetření 

V ČR ročně 202 443 operací u 65+  
z toho  15 970 u 85+ 



FRAILTY  
SYNDROM GERIATRICKÉ KŘEHKOSTI 



Definice „frailty“ 
„syndromu (geriatrické) křehkosti“ 

 

Věkem podmíněná zvýšená zranitelnost, bezbrannost, zvýšená 
senzitivita vůči stresu. Klinicky se manifestuje jako “riziko” vzniku 
dysability nebo úmrtí při operační zátěži, úrazu nebo působení jiného 
stresoru. 
Age-related alteration in physiology and pathology that leads to 

vulnerability with loss of organ system reserve, limited capacity to 
respond to internal and environmental stresses, unstable homeostasis 
and poor medical and functional outcomes.  

   Studenski  JAGS 2004;62:1560-66,Ferrucci J Endocrinol Invest. 2002;25:10-5 
 
     A biologic syndrome of decreased reserve and resistance to stressors, 

resulting from cumulative declines across multiple physiologic systems 
and causing vulnerability to adverse outcomes. 

     Fried LP et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001 

 

Frailty má negativní dopady pro:  
         invaliditu, pády, hospitalizace, potřebu DDP a mortalitu  



Křehkost/sarkopenie má závažný dopad  

Zdraví a kvalitu života  Nákladnost pro zdravotnictví  

Identifikace seniorů ohrožených křehkostí je zásadní 
pro plánování preventivních programů 

Potřeba senzitivní 
specifické metody pro 
diagnostiku a nových 

strategií pro léčbu  

Gale C.R. Age and Ageing. 2015 



Klinické vyšetření (..vidím, poznám?) 
 
• Standardizované nástroje pro screening a diagnózu 
• Cílené vyšetření fyzické zdatnosti, únavnosti, nutrice, 

kognice 
• Komplexní geriatrické vyšetření 

 

Jak diagnostikovat křehkost 



Cherubini et al Eur Ger Med 2015 

Diagnostické nástroje pro křehkost 
v primární péči 

DP Geriatrie 2014, Topinková et al. 



SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY, SPPB 

Zhodnocení fyzické zdatnosti, obratnosti , neuromotorické   

koordinace , udržení stability a rovnováhy seniorů 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     

    
                                                                                 

                                                                          
                                                                                         

 
     

                                                                     
                                                                                                        
                

      
                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                          
               

    
         

                                      
                                                                                  

                                                                    
                                                                           
                                                                          
              
                  
                              
                         

                                                 
                                                                                    

                                                                           
                                                                           
                                                                         

             
            Celkové hodnocení dle dosaženého počtu bodů 
            dobrá fyzická zdatnost                                                                10-12  bodů        
            snížená fyzická zdatnost, „pre-frailty“                                         7-9  bodů             
            křehký senior, vysoké riziko budoucí nesoběstačnosti             ≤ 6  bodů             
(Podle Guralnik et al., 1995, český překlad a validace Topinková E. et al., Praha  

 





Balducci L et al. Surg Oncol 2010;19:117-23 

FRAILTY 

Využití modelu křehkosti v onkologii 



Chiarantini D et al., J Card Fail 2010 

Lower extremity performance measures predict 
long-term prognosis in older patients hospitalized for heart failure 

Survival of 157 heart failure patients by SPPB score quartiles based on multivariable 
Cox regression model, adjusted for age, gender, study site, NYHA class, comorbidity, 
medications, and functional status before hospitalisation. 

Využití modelu křehkosti v kardiologii 



Granziera et al, J 
AMDA  2015; 16(5):358-64  



http://eurosaf.eu/home.html 



Survival by anticoagulant therapy 

Analyses adjusted for all domains MPI. age. gender. HAS-BLED. CHA2DS2VASC 

No Treatment 
HR = 1.0 Reference 

VKAs 
HR=0.69; 0.50-0.97 

NOACs 
HR=0.49; 0.35-0.69 

245/1521 deaths  
during 12 months of Follow-Up 

 

Analyses adjusted for all domains MPI, age, gender, HAS-BLED, 
CHA2DS2VASC Preliminary data on file, 01 September 

2019 



Využití modelu křehkosti v diabetologii 
Doporučené postupy v léčbě starších pacientů 

  s diabetes mellitus v ČR (2013), individualizace léčby 

Obvykle 
Zdatní 

 
 

Zdatní 
 
 
 

Obvykle  
křehcí 



Sarkopenie –marker fyzické křehkosti 



Pokračující ztráta svalové hmoty s věkem 

Věkem podmíněná ztráta svalové hmoty, 
svalové síly a svalové funkce: sarkopenie 

Průměrný úbytek svalové hmoty v závislosti na věku 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

8% 
loss 

15% 
loss 

40 yrs 70 yrs 80 yrs Age 25 yrs 

Per decade  
from 40 to 70 

Per decade  
after age 70 

Pe
rc

en
t o

f m
us

cl
e 

m
as

s 

Demling RH. Eplasty. 2009;9:65-94 
Grimby G et al.  Acta Physiol Scand. 1982;115:125-34 

Grimby, et al. Clin Physiol. 1983;3:209-18. 
Larsson L, et al. J Appl Physiol. 1979;46:451-6. 
Janssen I, et al. J Appl Physiol. 2000;89:81-8. 



FACS algoritmus – EWGSOP2, 2018 

Cruz-Jentoft AJ et al. Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing 2018 



Měření svalové síly – ruční dynamometrie 

Muži <27 kg 
Ženy <16 kg 
Stisk/BMI 
Muži <1,0  
ženy <0,56 

Dodds et al., 2014  
Roberts et al., 2011 

EWGSOP2 (2018) cut off points 

European SHARE data 



Svalová denzitometrie 

ALM  
muži <20 kg, ženy <15 kg 
  ALM/ výška2 
muži <7,0 kg/m2 
ženy <6,0 kg/m2 
 ALM/BMI  
Muži < 0,789, Ženy <0,512,   

Studenski et al.2014 

Gould et al. 2014 

EWGSOP2 (2018) cut off points 



Intervence a prevence křehkosti 
F   Food intake maintance 

Prevence malnutrice, kvantitativně a kvalitativně 
vyvážená strava 
Bílkoviny zvýšit příjem na 1-1.5 g/kg/den nebo více –
dle tíže onemocnění 
Vitamín D  věk>70 let 800-1000IU/den 
Fish oil, HMB, BCAA.. 
 

R  Resistance exercise 
Odporové cvičení, pohybová aktivita aerobní + 

A  Atherosclerosis prevention 
Prevence AS, ovlivnění rizikových faktorů 

I  Isolation avoidance 
Prevence izolace, společenská aktivita 

L  Limit pain 
Diagnostika a léčba bolesti 

T  Tai-Chi or other balance exercise 
Cvičení na posílení rovnováhy a stability 

Y  Yearly functional checking 
Pravidelné kontroly 

Fyzická aktivita: udržování svalové síly(zj dolních končetin) izometrické cvičení (8-15 opakování min. 2x),chůze 20 min. 
denně, 50-70% maxim.pulz.frekvence pro daný věk,zachování rozsahu hybnosti-strečing denně(a 15s pro svalovou 

skupinu) 
Rýznarová, 2017 



GERIATRICKÁ FARMAKOTERAPIE 



Sir William Osler (1849 – 1919) 

“One of the first duties of the 
physician is to educate the 

masses not to take 
medicine.” 

“Imperativní léčení (imperative 
drugging) – ordinování léku na 
každou jednotlivou nemoc (tj. 
polyfarmakoterapie) již není 

chápáno jako hlavní povinnost 
lékaře.” 

To platí zvláště ve vyšším věku, 
kdy se mění poměr  
přínos/riziko léčby 



Které hlavní faktory ovlivňují bezpečnost 
farmakologické léčby ve stáří? 

 Rizikovost pacienta (identifikace seniorů s rizikem NÚL) 
polyfarmakoterapie, komplikovaný lékový režim, věk 75+, orgánové 
onemocnění, malnutrice, křehkost, kognitivní deficit, deprese… 

 Bezpečná preskripce (a vydávání) léků 
lékové chyby, under- a overprescribing, lékové interakce, nevhodná 
léčiva, interakce lék-nemoc 

 Zdravotní a léková gramotnost pacienta 
 Medication management – schopnost pacienta zvládnout správně 

farmakologickou léčbu a adherence  
 Jaká je role lékaře (PL, specialista, hospitalista) 

  lékárníka (community pharmacist) 
  klinického farmaceuta (clinical/hospital pharmacist) 



POLYFARMAKOTERAPIE 



Polyfarmakoterapie u seniorů 
Užívání většího počtu léčiv je u seniorů mnohem častější 
než ve středním věku. 
V současnosti pro každou diagnózu je průměr užívaných 
léčiv 2-3 v souladu s guidelines. Multimorbidita je hlavní 
příčinou polyfarmakoterapie u seniorů. 
(Hill-Taylor et al, 2013) 
Prevalence polyfarmakoterapie: 
• 29% - 59% primární péče 
• 46% – 73% nemocniční p. 
• 59% – 84% dlouhodobá p. 

                    (LDN, Domovy seniorů) 



Polyfarmakoterapie – rizika 
 • Zvýšené riziko nežádoucích polékových 

reakcí (ADR) se zvyšujícím se počtem léků roste 
exponenciálně 

• Zvýšené riziko lékových interakcí i interakcí 
lék-nemoc   
Riziko preskripční kaskády = na léčbu ADR 
nasazen další lék 

• Nonadherence 
• Iatrogenní poškození (zdravotní dopady) 

pokles funkčního stavu – mobility, kognice, 
nutrice, celkové zdatnosti, zvýšení mortality 

Polypharmacy & ADR's
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Ale: Nezpochybnitelný přínos 
Př. Diabetes, CHSS, hypertenze 



Medikace u pacientů s pokročilou demencí 
v posledním roce života, USA 

Tija et al, J Am Geriatr Soc 2010 



NEŽÁDOUCÍ POLÉKOVÉ REAKCE 
NÚL, ADR 



Jaké NÚL jsou u seniorů nebezpečné a časté? 

 Akutní postižení/selhání ledvin (AKI) 
 Akutní krvácení 
 Ortostatická hypotenze a synkopa 
 Nově vzniklé pády nebo nejistá chůze 
 Závažné poruchy vnitřního prostředí 
 Symptomatická bradykardie 
 Akutní dyspepsie, průjem 
 Akutní závažná zácpa 
 Hypoglykémie 
 Akutní delirium 



Medicína po promoci 2013 



FALL-RISK INCREASING DRUGS 
FRID 

 Přehledový článek a metaanalýza 
Part 1 cardiovascular: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29396189 
Part 2 psychotropics: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402652 
Part 3 others: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402646 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29396189�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402652�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402646�


RIZIKOVÁ PRESKRIPCE  
+  

LÉČIVA (POTENCIÁLNĚ) NEVHODNÁ  
VE STÁŘÍ 



RIZIKOVÁ PRESKRIPCE V GERIATRII 
Nepodání prokazatelně účinného léčiva (underprescribing) 

 warfarin, beta-blokátory, hypolipidemika, ACE-I, 
kalcium, vitamin D 

Nadužívání léčiv (overprescribing), zbytečné podání, vysoká 
dávka, duplicitní preskripce 
polyfarmakoterapie, vysoká dávka, zbytné léčivo, např. 
digoxin, BZD, NSA,  preskripční kaskáda 

Preskripce s rizikem interakcí  
lékové interakce, interakce lék-nemoc 
jsou nejčastější chybou ve farmakoterapii seniorů 

Preskripce léčiv s rizikovým profilem 
potentially inappropriate medications (PIM)  tj léčiva, 
kterým je doporučeno se u seniorů vyhýbat (léčiva s 
anticholinergním efektem), seznamy „rizikových léčiv“ 

Hanlon JT, et al. Suboptimal prescribing in Older Inpatients and Outpatients, JAGS. 2001; 49:200-209 



 
Omezení preskripce léčiv „potenciálně nevhodných ve stáří“ – explicitní 

kritéria/seznamy léčiv) 

  
• Beersova kriteria – nová verze Americká geriatrická 

společnost, AGS (2012, 2015, 2019) 
• STOPP/START (2008), verze 2 (2011) 
• Česká národní kritéria 2013 
Kritéria zahrnují 
• Potenciálně nevhodná léčiva, jimž je třeba se vyhnout 
• Medikace, jejíž užívání může exacerbovat chorobu nebo 

symptomy z důvodů interakce léčivo-nemoc nebo léčivo-
syndrom 

• Léčiva, která je možné užívat se zvýšenou opatrností 
 

Možnosti redukce polyfarmakoterapie a 
zvýšení bezpečnosti léčby 



Klinická farmakologie a farmacie   
2013; 27(1):18-28 |www.klinickafarmakologie.cz 

zařazeno celkem 121 kritérií –  
74 kritérií z oblasti léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří   
46 kritérií z oblasti interakcí lék-nemoc 



2012 Česká národní kritéria 
Příklady jednotlivých léčiv, kterým bychom se měli vyhnout 



2019 AGS Beers Criteria for Potentially 
Inappropriate Medications (PIM)  

 

a)Potenciálně nevhodná léčiva, jimž je třeba se vyhnout u všech 
nemocných 65+ (30 léčiv nebo lékových skupin)  
b) Medikace, jejíž užívání se vyhnout v přítomnosti vybraných 
chorob nebo u skupin pacientů interakce léčivo-nemoc nebo 
léčivo-syndrom, celkem 40 léčiv nebo lékových skupin 
c) Léčiva, která je třeba užívat se zvýšenou opatrností 



DEPRESCRIBING 
VYSAZENÍ/UKONČENÍ PODÁVÁNÍ 



Příklad nástroje pro komplexní revizi 
lékového režimu 

Bushardt et al 2008 





Deprescribing antiagregancia 



Závěrem 

 Geriatrie patří mezi základní medicínské obory 
 Poskytuje specializovanou péči „geriatrickým pacientům“ s 

komplexní nemocností, ohroženou soběstačností a složitým 
lékovým režimem.  

 Geriatrie na rozdíl od pediatrie nepečuje o celou seniorskou 
populaci. Nabízí ambulantní preventivně orientované služby 
(bohužel dosud jen výběrově, dle možností personálního 
zajištění a ochoty pojišťoven) 

 Akutní geriatrická oddělení poskytují těmto pacientům lepší 
šanci na přežití, udržení soběstačnosti a lepší kvalitu života 
než standardní nemocniční oddělení 

 Specializovaná péče např. ortogeriatrie, geriatric emergency, 
falls clinics, memory clinics nabízí nové možnosti pro zlepšení 
zdravotní péče 



Závěrem 

 Geriatrizace medicíny  znamená potřebu základních 
geriatrických znalostí ve většině lékařských oborů 

 Geriatrie v posledních 20 letech přinesla do medicíny poznatky 
v oblasti (osteo)sarkopenie a seniorské křehkosti, klinické 
výživy a famakoterapie, funkční stratifikace, které umožňují 
aplikovat geriatrické know-how v řadě lékařských oborů při 
naplňování konceptu personalizované medicíny 

 Geriatrie není synonymem dlouhodobé péče o nesoběstačné 
seniory, ale poskytování geriatricky poučené lékařské a 
ošetřovatelské péče je nezbytností  
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