
Geriatrie – plánování budoucí 
péče + Geriatrická paliativní péče  

Zdeněk Kalvach 



Demografická panika:Epocha změny 
klimatické, či demografické? 



Obyvatelé ve věku 90+ v ČR  
Aktuálně v průměru  + 4 000/rok 

1869 1930 1997 2050 

Ženy 988 2 400 20 794 154 031 

Muži 844 1 222 6 214 75 102 

celkem 1 832 3 622 27 008 229 133 



Tlak demografické změny v ČR 
Aktuálně Ø +55 400/rok 

Obyvatelé ve věku 65+ v ČR 

1950 1961 1970 1980 2001 2011 2025 

735 000 912 000 1 190 000 1 373 000 1 411 000 1 645 000 2 420 000 



Neomaltuziánské obavy z přemnožení 
lidstva, starců, pomalu umírajících? 



Zestárnutí „babyboom“ generace 

• Kolem 2015 tlak na penzijní systém (400 
mld/rok) 

• Kolem 2030 tlak na služby + výdaje za ně + 
výdaje na příspěvky na péči 
– Zvýšení kapacit a výdajů?  
– Snížení potřeby + zlepšení účelnosti + solidarita? 
– Úsporné živoření – levné starobince – chorobince 

existenciální periferie? 
–  A smrt je nejlevnější? Zákon o euthanasii?   



Rektangularizace křivek přežívání - 
jedna z priorit demografické změny 



Nejvyšší naděje dožití (life expectancy) 
při narození 2015 

Země Ženy  Muži 

věk pořadí věk pořadí 

Japonsko 86.8 1 80.5 6 

Singapur 86.2 2 80.0 10 

Švýcarsko 85.3 6 81.3 1 

Španělsko 85.5 3 80.1 9 

Island 84.1 10 81.2 2 

Austrálie 84.8 7 80.9 3 

Itálie 84.8 8 80.5 7 

Kanada 84.1 11 80.2 8 

Francie 85.4 5 79.4 16 

Jižní Korea 85.5 4 78.8 20 

Rakousko 83.9 14 79.0 19 

ČR 81.7 33 75.9 32 



Naděje dožití v ČR – vývoj a svět 

LE0  1990: ženy 75.4 (43.), muži 67.5 (57.) 
        2015:          81.7 (33.)           75.9 (32.) 
 
2015: 
LE0   ženy  81.7 (33.)      muži  75.9 (32.) 
LE65           84.7 (41.)                 81.2 (53.) 
LE80           88.7 (59.)                 87.7 (54.)        



 Demografická změna 

• Překlopení společnosti krátkověké do 
dlouhověké za komprese nemocnosti 

• Nutnost změny přístupů a služeb 
• Rozevírají se nůžky:  

– prodlužování práceschopnosti (75 let?)  
– pokles zaměstnatelnosti (50 let?) 

• Hrozí stáří jako existenciální periferie marnosti 
• Hrozí „euthanasie“ marnosti, „přestárlosti“ 



Naděje, či hrozba: John Glenn (1921-
2016) 

 
Úspěšné stárnutí a zdravé 
stáří 
Nová gerontologie 
• Vysoký potenciál zdraví 
• Plná participace 
• „Hranice stáří“ jako 

funkčního deficitu se 
posouvá do vyššího 
věku 



Ovlivnitelnost zdravotního a funkčního 
stavu ve stáří 

Koncept úspěšného stárnutí a zdravého aktivního stáří 
(WHO: 1997 – Rowe a Kahn) 
Kritéria – co podpořit a hodnotit: 
– Potenciál zdraví: zdatnost, odolnost, adaptabilita – 

tělesná, psychická, sociální, spirituální/existenciální 
– Soběstačnost  
– Sense of coherence (pocit soudržnosti): život je 

srozumitelný, řiditelný (autonomie), smysluplný a v 
nastalých podmínkách člověk dokáže fungovat (A. 
Antonovsky) 

 



Nejstarší matky: geriatrické pacientky, 
či seniorky? 

Elizabeth Adeney–UK2009 
66 let a 10 měsíců 
Diáda nové gerontologie, či 
bezvěké společnosti?: matka 
75 let – dítě 8 let 
• Úporná záchrana matky? 
• Paliace – „stařeny“? 
E. Levinas: jsme DNA a věk či 
vztahy a reflexe? 
Význam pro medicínu: 
funkční stav a personalizace  



Nejstarší matky: geriatrické pacientky, 
či seniorky? 

Daldžindar Kaurová 
Indie 2016 
72 let 
Abraham, Sáraj, Izák ve 
3. tisíciletí? 



Trojí podoba medicínské reflexe „stáří“  

1. Zdatní svébytní lidé (elitní, fit, nezávislí) 
– Věk není kritérium změny medicínského přístupu 

– ani paliace! 
– Reflexe komorbidity, medikace, involučních změn 
– Minimální modifikace protokolů a standardů 

2. Křehcí (frail) lidé v labilním stavu nízkého 
potenciálu zdraví a omezené soběstačnosti 

3. Zcela nesoběstační lidé (imobilita, pokročilá 
demence, umírající, ztráta vůle ke smyslu) 
 
 



Trojí podoba medicínské reflexe „stáří“ 

2.Křehcí (frail) lidé v labilním stavu nízkého potenciálu 
zdraví (zdatnosti, odolnosti, adaptability) a omezené 
soběstačnosti 
• „Křehcí geriatričtí pacienti“ 
• Rozhodujícím kritériem je křehkost (frailty) 
• Pozitivní intervence - enabling geriatrics – ne paliace 
• Modifikace protokolů a standardů – riziko komplikací  

– Individualizace (biologická, komorbidita, NÚL) 
– Personifikace (kontext a smysl života, vůle pacienta) 

• Geriatrický podpůrný režim (např. pooperační) – proti 
hospitalismu 



 Frailty (křehkost) = jádro geriatrické 
medicíny 

Geriatrická medicína (orientačně věk 75-80+) 
• překonává „disease model“ – jde o zaměření na 

stav organismu, etiologie je multikauzální 
• medicína na nízké úrovni potenciálu zdraví 

(zdatnosti, odolnosti, adaptability) 
• frailty (geriatrická křehkost): nízká úroveň 

potenciálu zdraví související s involucí a 
nemocemi stáří – svatý grál geriatrické medicíny 

• indikací není věk, ale funkční stav, specifická 
problematika a symptomatologie  



Trojí podoba medicínské reflexe „stáří“ 

3.Zcela nesoběstační lidé (imobilita, pokročilá 
demence) se ztrátou vůle ke smyslu („chuti“ k životu 
– T. de Chardin) 
• Dlouhodobá péče (LTC) komunitní, či ústavní 
• Nízká úroveň spolupráce, compliance 
• Nízká míra chápání smyslu utrpení (bolesti) 
• Dominance symptomatického či paliativního 

přístupu 
• Výkony k prevenci oš. komplikací (např. ulcerace  

nádorů)  



Geriatrická a geriatricko paliativní 
rozhodování 

Primárním problémem nebývá technologické 
„co“ a „jak“ medicínsky dělat, ale etické „zda“ to 
dělat –  
• zda je toho pacient „hoden“,  
• zda to není „marný člověk“,  
• zda jeho život „má smysl“, aby byl byť 

nízkonákladově zachraňován,  
• zda nemá být „paliativně“(?) ponechán zemřít 

jako „přestárlý“ třeba ve „starobinci“ 



Nepřipustit zneužití paliativní péče 

• Nesmí dojít k záměně odstoupení od marné léčby 
za odstoupení od účinné léčby u domněle 
„marných“ lidí 

• Při nejasné prognóze nesmí být nadužíváno 
hodnocení bolesti, nesmí docházet k 
nadměrnému tlumení 

• Negativní prognostický odhad se stává 
pacientovým osudem – nevhodné analogie s 
onkologickými indikátory u mladších nemocných 

• Cílevědomě je nutno odmítnout představu 
„životů nehodných života“ 
 



Historické varování: 
profesor Alfred Hoche (1865-1943) 

K. Binding, A. Hoche: „Die 
Freigabe der Vernichtung 
lebensunworten Lebens“   
(Umožnění likvidace životů 
nehodných života, 1920). 
 
Otevření dveří eutanáziím 
(mentální retardace, 
demence, epilepsie)  
Klíčový střet o euthanasii v 
obecném povědomí 
 
 
 



Balada o Narajamě (1983) “v kontextu 
neomaltuziánství“? 

• Údajný zvyk ubasute 
„zbavování se stařen“  

• 1 lokalita („japonská 
Sparta“ s Tarpejskou 
skálou)   

• Věk ubasute: 70 let 
• Ponechání starců svému 

osudu, když se stali 
přítěží 



Paliatizace křehkosti a „marných“ 
starců? Změna paradigmatu?  

Vlivný prof. Zeke Emanuel 
– public health, odd. 
klinické bioetiky NIH 
(9/2014): 
 
Why I hope to die at 75:  
život je završen, dále jen 
marasmus senilis, “život 
nehodný života“, 
nenechám se léčit … 



Změna obecného povědomí a diskursu 
– září 2018? Osvobození ze zhouby … 



Poselství Olivera Sackse (1933-2015) 
pro geriatrii a paliativu 

„Stojím tváří v tvář smrti, 
ale ještě jsem neskončil 
se životem“. 

Vděčnost 
Praha:dybuuk 

2016 
 



2016: Rok krále Leara – udržet život ve 
svých rukou, proti vyloučení, austerity 



Civilizační křižovatka? J. Calmentová 
1997 (120), D. Goodall 2018 (104) 



Recentní koncept přestárlosti – 
completed life – završený život 

• E. Brongersmaa – 1998 Nizozemí – euthanasie, 
předchozí žádost zamítnuta 

• D. Goodall – 2018 Švýcarsko – asistovaná 
sebevražda 
 

Návrh novelizace eutanatického zákona v 
Nizozemí: stáří, dlouholeté věznění 
• Zneužití opatrovnictví u demence/mentální 

retardace? 



Mezi dystanazií a neoprávněným 
necháním zemřít z despektu 

 
Paliativní péče 
• Velmi dobrý sluha 
• Velmi zlý pán 

 
• Individuální pochybení 
• Systémový efekt – 

nebezpečné obecné 
povědomí (diskurz) 



Úskalí paliativní péče v DS, DZR, DOZP 

1.Alibistické převážení do nemocnic – dystanazie 
+ odepření práva „zemřít doma“ – „ageing in 
place – dying in place“. Proto:  
• Posílit ošetřovatelské možnosti v ÚSP 

(absorpční kapacitu) – např. možnost infuzí 
(s.c. - hypodermoklýza) 

• Zapojení PL minimálně do obecné PP  
• Spolupráce s mobilním hospicem – též 

specializovaná PP 



Úskalí paliativní péče v DS, DZR, DOZP 

2.Neoprávněné ponechání zemřít (zanedbání 
péče, pasivní eutanazie) – neintervenování 
léčitelných obtíží, odepření práva na potřebnou 
zdravotní péči. Proto: 
• Kvalitní neformální spolupráce s PL 
• Odmítnout představy, že ÚSP jsou hospice 

svého druhu, kam nejezdí RZP („přišli tam 
zemřít“) 

 



pokračování 

• Nezneužívat a nedeformovat neeticky  
– předem vyslovené přání - nelze paušálně 

odmítnout „převozy do nemocnice“ 
– informovaný souhlas -  je především o poučení, 

nikoliv o formálním podpisu  
– svobodnou vůlí jako vyviňující zaklínadlo 

• Nepřekračovat rozhodovací kompetence 
nelékařského personálu 



Úskalí paliativní péče v DS, DZR, DOZP 

3.Neoprávněné aplikování aktivního „paliativního režimu“ 
s útlumem a zkrácením života (opiáty, tlumivá 
psychofarmaka). Proto: 
• Nezakládat bez závažného důvodu „paliativní 

dokumentaci“ 
• Nestresovat klienty/jejich rodiny „osudovými“ souhlasy 

s paliativní péčí (pokud nejde o jasné spění ke smrti v 
režimu specializované PP, převzetí do péče mobilního 
hospicu apod.) 

• Nesledovat samoúčelně bolest apod. s tlumením 
běžných obtíží (např. VAS) opiáty – „doktore, je v 
paliativním režimu a hlásí bolest, musí dostat opiát“!!!! 
 



pokračování 

• Nepoužívat u neonkologických klientů 
dlouhodobé péče prognostická kritéria z 
onkologie 
– Otázka „překvapilo by Vás, kdyby tento člověk do 

roka zemřel“, má zcela jiný význam u 30 letého 
pacienta s lymfomem než u 85 letého člověka s 
geriatrickou křehkostí (frailty)  
 

 



Paliativní (hospicová) péče 

• Obecná – laskavé doprovázení pokojně 
umírajících (dohořívající svíčka) 
– plnění „posledních přání“, podpora rozloučení, 

smíření, přizvání rodiny 
– respektování klidu, pasivity, nenucení stravy, 

rehabilitace, kontrolních vyšetření 
– jinak se neliší od běžné dlouhodobé 

ošetřovatelské péče 

• Specializovaná (např. mobilní hospic) 



Kam vlastně patří křehcí staří lidé? 

• Sociální zařízení? Desocializace– příliš nemocní 
• Zdravotnická zařízení? Demedicinalizace– příliš 

sociální, navíc nepříslušní (disease model) a 
bedblockers 

• Obce? Demunicipalizace 
– není domovské právo ani podpůrná role obcí  
– ztráta sousedské pospolitosti 
–  není zákonná povinnost  

• Rodiny? Zatím bez dostatečné podpory! 



Kybernetická pečovatelka 2045? 



Enon - robot pro osobní asistenci a 
dohled (2005, Fujitsu) 



Tapia – robot pro povídání, 
připomínání, dohled 



18. Systém integrovaných podpůrných 
služeb SIPS – řešení zdola 

Pro koho 
• Lidi (seniory) ohrožené institucionální péčí 
• Lidi (seniory) s ohroženou či ztrácenou 

soběstačností – lidi křehké a závislé + pro pečující 
rodiny 

Co 
• Nehierarchická místní (regionální) síť 

multirezortních služeb  
• Individuálně ucelená portfolia služeb ze širší 

množiny – personalizovaná podpora 



Systém integrovaných podpůrných 
služeb SIPS – řešení zdola 

Kdo 
– Koordinátor SIPS v rámci obce (case manager, 

průvodce labyrintem služeb) 
• komunitní sestra, zdravotně sociální pracovník 

– Poskytovatelé jednotlivých služeb 
– Místní správa/samospráva – projednávání agendy 

SIPS (podklady koordinátora) + vytváření 
podmínek (např. komunitní plánování) 



Systém integrovaných podpůrných 
služeb SIPS – řešení zdola 

Jádro činnosti a čím začít 
• Depistáž: kdo v obci SIPS potřebuje, kdo je 

ohrožen 
• Dispenzarizace: registr, sledování, včasná 

intervence ohrožených - kalamity 
• Koordinace poskytovaných služeb (case 

management): individuální plán podpory, 
dokumentace 

• Poradenství, edukace: při zdravotním postižení, 
ztrátě soběstačnosti, bezradnosti rodiny 
 



Systém integrovaných podpůrných 
služeb SIPS – řešení zdola 

Jádro činnosti a čím začít 
• Depistáž: kdo v obci SIPS potřebuje, kdo je 

ohrožen 
• Dispenzarizace: registr, sledování, včasná 

intervence ohrožených - kalamity 
• Koordinace poskytovaných služeb (case 

management): individuální plán podpory, 
dokumentace 

• Poradenství, edukace: při zdravotním postižení, 
ztrátě soběstačnosti, bezradnosti rodiny 
 



Základní prvky SIPS 
• Klient/pacient 
• Rodina/jiná mikroskupina 
• Sousedé 
• Case manager 
• Praktický lékař 
• Home care 
• Pečovatelská služba 
• Tísňová péče 
• Sociální práce 
• Dobrovolníci  

• Fyzioterapie 
• Ergoterapie + úprava 

prostředí 
• Půjčovna pomůcek 
• Respitní služby 
• Mobilní hospic/paliatr 
• Krizová intervence/ 

psychoterapie 
• Psychiatr  
• Denní centrum 
• Geriatr  



Geriatrický case management 

• Personalizovaná = zdravotně sociální = bio-
psycho-socio-spirituální/existenciální podpora 
křehkých a nesoběstačných starých lidí 

• Optimalizace účelnosti, účinnosti, bezpečnosti 
(„šití na míru“) 

• Proaktivní přístup (předjímání) – dnes pozdně 
reaktivní přístup 

• V současnosti převážně chabá až nulová 
úroveň (nahrazeno „kam s ním“) 



Geriatrický case management 

• Identifikace pacienta/klienta „v nouzi“ – ani s 
podporou rodiny nezvládá situaci (self-neglect, 
zbytečný pokles kvality života) 

• Etapové ujasňování situace a postupu 
• Plánování budoucí péče/podpory – pokud se stav 

zhorší 
• Širší než symptomatický postup 
• Předem vyslovená přání nesmějí být zneužita – 

nelze formulovat příliš obecně („vůbec ne do 
nemocnice“) 
 



Geriatrický case management 

Předem vyslovená přání – např.: 
• Poruchy příjmu potravy: PEG? 
• Progrese renální insuficience: dialýza? 
• Progrese srdečního selhání: nemocnice, nebo 

tlumení opiáty? 



Geriatrické ucelené plánování v konci 
života 

Příklad: Projekt „Paliatr Vysočina“ (MUDr. 
Kabelka) – www.paliatr-vysocina.cz  
• Realizační fáze Strategie paliativní péče v Kraji 

Vysočina do roku 2020 
• Multidisciplinární péče o křehké i  umírající 

pacienty na zdravotně sociálním pomezí 
• Snaha o snížení dystanaticky nežádoucích 

hospitalizací ve fázi end-of-life care 

http://www.paliatr-vysocina.cz/�
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