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Jako předsedkyně Alzheimer Europe deklaruji sponzory AE v roce 2019:  

Potenciální střet zájmů:  
       -  vzdělávací cyklus ve spolupráci se  Sandoz 
       -  vzdělávání o demenci pro  Senecuru 



Čím se budeme zabývat 

• WHO – dekáda zdravého stárnutí 
 
• Vyšší věk …. Zdravé, aktivní, produktivní stárnutí a stáří  

 
• (dis) abilita ve vyšším věku 

 
• Dlouhodobá péče, determinanty, řešení 

 
• Enabling care, přátelské prostředí 

 
 
 



Globální strategie a akční plán pro stárnutí a 
zdraví – dekáda zdravého stárnutí  
• Integrovaná péče o starší lidi 
• Přizpůsobení zdravotní péče 

potřebám starších lidí 
• Udržitelná a kvalitní dlouhodobá 

péče 
• Lidské zdroje pro péči 
• Boj proti ageismu 
• Prostředí a obce přátelské pro 

každý věk 
• Dekáda zdravého stárnutí 2020-

2030 
 



Jak dělíme vyšší věk 
65- 75 mladší senioři 
75-85 starší senioři 
85 + dlouhověkost 
 
„Nové“ dělení vyššího věku:  
• Do 75 – střední věk 
• 75-85 – raná zralost 
• 85+  zralost 

 
• WHO 2019: věk není kritérium ani nálepka  („nedůležitost“ věku nad 65 let) 



Podíl starších lidí v evropské populaci 



Zdravé dožití (HLY) 



Life expectancy – healthy life expectancy 
Czech Republic 



Jak jsou vnímáni lidé 55+  

 



Stereotypizace stáří (mýty o stáří) 

• Staří = důchodci  (a jsou v podstatě stejní) 
• Stáří = nemoc 
• Staří potřebují ústavy (téměř oficiální politický názor), jsou bezmocní 
• Ošklivost, šedivost a neatraktivnost stáří 
• Staří jsou politováníhodní (gerontologové taky) 
• Jsou asexuální či impotentní 
• Neproduktivní  bez programu a už se nic nenaučí 
• (….lyžař, promoce, může vše) 
 

 
 



„Etnocentrický“ pohled na stáří a staré 

• Jsou to „oni“ – senioři, důchodci 
• Reklama „pro seniory“ - bolesti kloubů, přilepení zubních protéz, 

pravidelná stolice… 
• Zpravodajský obraz:  důchodce jako (přihlouplá) oběť kriminálního 

činu,  kuriozity 
• Mediální obraz: směs veškerých mýtů a stereotypů  ( o „nich“) 
• Politikové: „nebude pro ně na důchody“ a „postavíme jim ústavy“ 
• Akce a zábavy pro „seniory“… 
• Podíl organizací „důchodců“  

 
 



P.Wija, 2013 



Produktivní stáří 

 
 

“Věřím, že i člověk neosběstačný a 
upoutaný na lůžko může být produktivní.”  
    (Bob Butler) 
 



Intrinsic Capacity 



Mean trajectories of Intrinsic Capacity and 
Functional Ability 

Frailty 



Integrovaná péče pro starší lidi  
– cílené a efektivní (EBHC) intervence s největším vlivem na zdraví (efficiency a effectiveness) 



„CHALLENGES“ DLOUHODOBÉ PÉČE EU:  

DOSTUPNOST A PŘIMĚŘENOST 
 
KVALITA 
 
DOPAD NA ZAMĚSTNANOST 
 
FINČNČNÍ UDRŽITELNOST 
 



ŘEŠENÍ ?  
 

• PREVENCE ZÁVISLOSTI 
•  IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NESOBĚSTAČNOSTI 
• REHABILITACE A NÁVRAT SOBĚSTAČNOSTI 
• ADEKVÁTNÍ VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ 
• VYTVOŘENÍ „AGE FRIENDLY“ PROSTŘEDÍ 
• LEPŠÍ DLOUHODOBÁ PÉČE 
• LEPŠÍ KOORDINACE SLUŽEB 
• PODPORA PEČUJÍCÍCH RODIN 



 
Budoucí potřeba dlouhodobé péče pro starší občany bude 
záležet na následujících faktorech (EK 2013): 
•   

– Počet lidí starších 80 let 
 

•   

– Potřeba dlouhodobé péče odpovídá také průměrnému 
zdravotnímu stavu populace a pravděpodobnosti jeho zhoršení se 
stárnutím, chronickými nemocemi a multimorbiditou   

 
– Schopnost žít samostatně v původním prostředí i při horším zdraví 

(limitace  disability) 



Limitování potřeby a nákladů na dlouhodobou péči  
(EK 2013)  
  
• Prevence, podpora zdraví rehabilitace, „re-enabling“ care 
  
• Efektivnost poskytované zdravotní péče  

 
• Opatření, která umožní i starším lidem, a to i křehkým a s 

disabilitou, žít samostatně v původním prostředí 
 
 
 



Enabling model a geriatrie  

Akutní péče, dg a terapie 

Doléčení a rehabilitace 

Péče o nesoběstačné 

- Dlouhodobá péče 

 

 zlepšení 

zlepšení 

kvalita života 

Lékařské obory 
Geriatrie 

Geriatrie, PL, MDP, 
paliativní medicína… 

Rehabilitace a 
geriatrie 



Diskriminační, pasivní (disabling) model  

Dg a terapie 

Doléčení a rehabilitace 

Péče o nesoběstačné –  

Dlouhodobá péče 



Celkové náklady na dlouhodobou péči 



Nejčastější příčiny potřeby dlouhodobé péče: 

• Postižení kloubů (artróza….) 
• Cevní mozkové příchody 
• Diabetes mellitus 
• ChOPN 
• Demence  
• Frailty  

 



Prevalence závažných onemocnění s ohledem na věk 
(FR PRES 2008, P.Amouyel) 
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Výsledky  
  European Dementia Monitor 2017 
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Prevalence kognitivních poruch  
v zařízeních dlouhodobé péče „sociálního typu“ 

 
 
 
 
 



i K kh it 

Modifiziert nach: Schneider et al., Neurology 69: 2197-2204, 2007 
Valenzuela et al., Transl Psychiatry 2, e107, 2012 

Alzheimerova nemoc 30 % 

38 % 
Alzheimerova nemoc a 

vaskulární změny 

Vaskulární 
demence 12 % 

Parkinsonova nemoc 
a nemoc s Lewyho 

tělísky 
12 % 

5 % 
Frontotemporální lobarní degenerace 
 

Nejčastější příčiny syndromu demence (A. Kurz) 



 
Kognitivní funkce   
Hlavní kognitivní domény:  
• Paměť 
• Pozornost a pracovní paměť 
• Exekutivní funkce 
• Fatické funkce 
• Visuospaciální  schopnosti 

 
Další charakteristiky:  kognitivní výkonnost (psychomotorické tempo, sociální 
kognice….), neuropsychiatrické funkce (depresivita, úzkost, apatie…) 

 

 



Geriatrické syndromy a stavy provázené 
poruchou kognitivních funkcí 

• Demence 
 

• Mírná kognitivní porucha 
• Delirium 
• Přechodná kognitivní porucha 
• Deprese 
• Frailty 
• Deprivace, špatné zacházení 
• Nežádoucí efekt farmakoterapie (sedativní, anticholinergní…) 
• Jiná onemocnění (!!! Poruchy štítné žlázy…) 

 
 



Vzděláváme pro minulé století?  
(Alexandre Kalache, Sněmovna lordů 2015) 
 
• Populace stárne, mění se vzorce nemocnosti, přibývá křehkých 

pacientů (zejména nad 80 let), lidí s chronickými nemocemi, stárne 
skupina lidí se zdravotním postižením 

• Mění se tedy skladba pacientů a klientů zdravotnických a sociálních 
služeb 

• Budou zapotřebí obory, které na tyto změny umí reagovat a navrhovat 
řešení která budou efektivní, a to i ekonomicky 

• Přes tyto a další argumenty stále vzděláváme lékaře pre i 
postgraduálně jako pro vzorce nemocnosti minulého století, 

   včetně opakovaných ohrožení geriatrie (v ČR) 
 

 
 



Erasmus+      SIDECAR 

 



„Nová gerontologie“ 

• Preventivní zaměření – kvalita života starších lidí, stárnoucí 
společnosti, společnost přátelská i pro starší lidi, publicita dobrého 
stárnutí 
 

• Kvalitní geriatrická péče, kvalitní a geriatricky informovaná 
následná a dlouhodobá péče 
 

• Solidní vědecký základ – spolupráce s dalšími společnostmi, 
doporučení dobré praxe, kvalitní publikace teoretické i vycházející z 
praxe 
 

 







BEDEKR 
Bedekr aktivního stárnutí 

 aneb  
Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí 

a dlouhodobé péče 



• Drobnosti – dělají velké změny 
• I elementární informace mohou změnit postoj lidí 

Dementia Friends 



• Nenáročná dobrovolná 
činnost 
 

• Dementia Friend – může být 
každý 
 

• Jednoduché školení a 
poskytnutí informací. 

Jak? 
 



5 základních informací pro DF 
• Demence není projevem stárnutí 

 
• Demence je způsobena nemocí mozku 

 
• Není to jen zapomínání 

 
• I s demencí je možné žít dobře 

 
• Člověk s demencí je v první řadě člověkem 
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