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Zdravotní priority sd�lení
„Demografická budoucnost Evropy“
�� zdravotnzdravotníí stav mladých seniorstav mladých senior��: zlep: zlepššeneníí a a 

prodlouprodloužženeníí prprááceschopnosticeschopnosti
�� zdravotnzdravotníí a funka funk��nníí stav osob 80+: omezenstav osob 80+: omezeníí

disabilitydisability
�� vývýšše vee ve��ejných výdajejných výdaj�� na zdravotnictvna zdravotnictvíí a a 

„„ststáárnutrnutí“í“: konsolidace rozpo: konsolidace rozpo��tt��
�� zdravotnzdravotníí stav a integrace migrantstav a integrace migrant��



Zdravotní stav mladých senior�

�� aterosklerateroskleróóza a jejza a jejíí rizikovrizikovéé faktory faktory 
(metabolický syndrom)(metabolický syndrom)

�� nnáádorovdorováá onemocnonemocn��nníí
�� nikotinismus a alkoholismusnikotinismus a alkoholismus
�� dudušševnevníí zdravzdravíí
�� úúrazyrazy
�� muskuloskeletmuskuloskeletáálnlníí obtobtíížže e -- fyzioterapiefyzioterapie



D�sledky p�ibývání starých a velmi 
starých ob�an�

�� kvantitativnkvantitativníí –– zvýzvýššeneníí prevalence chorobprevalence chorob
zvýzvýššeneníí nnáákladklad��
zvýzvýššeneníí kapacitkapacit

�� kvalitativnkvalitativníí –– specifickspecifickéé zdravotnzdravotníí problprobléémymy
eticketickáá úúskalskalíí



Konsolidace rozpo�t�

�� RR��st LE bez expanze nemocnosti (rst LE bez expanze nemocnosti (r��st LE = st LE = 
rr��st HALE): omezenst HALE): omezeníí rr��stu výdajstu výdaj�� o 50 %o 50 %

�� Restrikce výdajRestrikce výdaj�� versus versus efektivita, efektivita, 
individualizace, identifikace potindividualizace, identifikace pot��eb, eb, 
evaluace sluevaluace služžebeb

�� VyspVysp��lléé zemzem��: zdravotn: zdravotníí a funka funk��nníí stav stav 
seniorsenior�� se zlepse zlepššujeuje

�� NejvNejv��ttšíší rr��st nst náákladklad��: posledn: posledníí rok rok žživotaivota



Konsolidace rozpo�t� a modely 
služeb

�� „„Je tJe t��eba racionalizovat strukturu nabeba racionalizovat strukturu nabíídky dky 
sluslužžeb zdravotnických systeb zdravotnických systéémm��, kter, kteráá jijižž
��asto neodpovasto neodpovííddáá novým potnovým pot��ebebáám.m.““

�� „„Kontrolu výdajKontrolu výdaj�� by mohlo podpoby mohlo podpo��it i it i 
vv��ttšíší vyuvyužžíívváánníí nových technologinových technologiíí..““
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RozumRozumíí ��R novR novéé struktustruktu��e slue služžeb?eb?



Moderní koncept dlouhodobé pé�e 
(LTC) USA – EU 2006

�� v rozporu s tzv. v rozporu s tzv. „„nnááslednou pslednou péé��í“í“ v v ��R R 
�� komplexnkomplexníí = zdravotn= zdravotn�� socisociáálnlníí
�� vyuvyužžititíí modernmoderníích technologich technologiíí ((homehome care)care)
�� principy tzv. principy tzv. „„novnovéého pojetho pojetí“í“ ze 70.ze 70.--80. let:80. let:

de de –– institucionalizaceinstitucionalizace ((communitycommunity--basedbased))
de de –– sektorializacesektorializace
de de -- medicinacemedicinace (nikoli diskrimina(nikoli diskrimina��nníí!)!)
de de -- profesionalizaceprofesionalizace



Moderní koncept dlouhodobé pé�e 
(LTC) USA – EU 2006

�� vyvyššíšší úúroverove�� casecase managementu a novmanagementu a novéé
pojetpojetíí (prim(primáárnrníí) ) komunitnkomunitníí ppéé��ee

�� rozvoj paliativnrozvoj paliativníí ppéé��e ve v��etnetn�� domdomááccíí, v , v 
LDN, DDLDN, DD



Specifická nemocnost ve stá�í –
disabilita, k�ehkost

Vznik:Vznik:
�� nnááhle: hle: úúraz, CMPraz, CMP
�� postupnpostupn�� ve vazbve vazb�� na chronickou chorobu: na chronickou chorobu: 

m. m. AlzheimerAlzheimer, m. , m. ParkinsonParkinson
�� postupnpostupn�� bez vazby na konkrbez vazby na konkréétntníí chorobu: chorobu: 

kk��ehkost (ehkost (frailtyfrailty))
Ve stVe stáá��íí klesklesáá vazba vazba disabilitydisability na chorobuna chorobu



Zm�na paradigmatu

Posun tPosun t�ž�žiišštt�� medicmedicíínsknskéé kompetencekompetence
�� od choroby (prevence, diagnostika, lod choroby (prevence, diagnostika, léé��ba)ba)
�� k funkk funk��nníímu stavu organismu a kvalitmu stavu organismu a kvalit�� žživotaivota
PP��edevedevšíším m –– chronickchronickéé chorobychoroby

kk��ehcehcíí geriatrigeriatri��ttíí pacientipacienti
lidlidéé dlouhovdlouhov��ccíí

ZdravZdravíí je vje vííce nece nežž nepnep��íítomnost nemoci.tomnost nemoci.





Zm�na paradigmatu a Sd�lení

„„Vzhledem ke stVzhledem ke stáárnoucrnoucíímu obyvatelstvu mu obyvatelstvu 
dojde urdojde ur��itit�� ke zmke zm��nn�� v typech nemocv typech nemocíí, co, cožž
vyvolvyvoláá mnohmnohéé novnovéé ototáázky o typu pzky o typu péé��e.e.““
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RozumRozumíí ��R zmR zm��nn��nnéé nemocnosti vynemocnosti vyššíššího ho 
vv��ku?ku?



Zm�na strategického hodnocení?

70. a 80. l70. a 80. léétata: nep: nep��ipusipus��me samome samoúú��elnou elnou 
medicinacimedicinaci pp��irozených problirozených probléémm�� ststáá��íí

budujme budujme úústavy oddstavy odd��lenlenéé
zdravotnzdravotníí ppéé��e (LDN) a socie (LDN) a sociáálnlníí ppéé��e (DD)e (DD)

Dnes:Dnes: ukonukon��eme neznalost a neeme neznalost a neúúmm��rnou rnou 
demedicinacidemedicinaci zdravotnzdravotníích problch probléémm�� ststáá��íí

vytvvytváá��ejme ejme komunitnkomunitníí modely pmodely péé��ee



Rozpory zdravotní pé�e ve stárnoucí
spole�nosti

�� teoretickteoretickéé momožžnosti nosti versusversus omezenomezenéé
finanfinan��nníí prostprost��edky ?edky ?

�� teoretickteoretickéé momožžnosti nosti versusversus zastaralzastaraléé, , 
nevyhovujnevyhovujííccíí vztahy a struktury sluvztahy a struktury služžeb ?eb ?



Co je nap�. t�eba �ešit? 

�� Akceptovat medicAkceptovat medicíínskou problematiku nskou problematiku 
geriatrickgeriatrickéé kk��ehkosti.ehkosti.

�� PodpoPodpo��it diferencovanit diferencovanéé komplexnkomplexníí pojetpojetíí
geriatrickgeriatrickéé medicmedicííny.ny.

�� PodpoPodpo��it komplexnit komplexníí geriatrickgeriatrickéé hodnocenhodnoceníí
geriatrickýchgeriatrických pacientpacient��..

�� ZvýZvýššit it komunitnkomunitníí zodpovzodpov��dnost.  dnost.  



Co je nap�. t�eba �ešit?

�� PodpoPodpo��it it komunitnkomunitníí projekty vprojekty v��etnetn��
zdravotnzdravotníích a multifunkch a multifunk��nníích ch komunitnkomunitnííchch
center.center.

�� PodpoPodpo��it it úú��elný a spoleelný a spole��ensky pensky p��íínosný nosný 
gerontologický výzkum gerontologický výzkum –– zlepzlepššit znalosti it znalosti 
geriatrickýchgeriatrických problprobléémm��..

�� PP��ijmout ijmout euroamerickýeuroamerický koncept LTC.koncept LTC.



Co je nap�. t�eba �ešit?

�� PodpoPodpo��it zit záásadnsadníí zmzm��nu zdravotnicknu zdravotnickéého ho 
vzdvzd��lláávváánníí pro potpro pot��eby steby stáárnoucrnoucíí populace populace 
(to je v(to je vííce nece nežž jen v jen v geriatriigeriatrii).).

�� PodpoPodpo��it spoleit spole��enskou osvenskou osv��tu o variabilittu o variabilit��
ststáárnutrnutíí a slua služžeb pro seniory.eb pro seniory.

�� PodpoPodpo��it týmovit týmovéé pojetpojetíí komunitnkomunitnííchch sluslužžeb eb 
(prim(primáárnrníí ppéé��e)e)



Projekt WHO 2004



Koncept geriatrické k�ehkosti -
frailty

�� „„vetchostvetchost““ -- intolerance standardnintolerance standardníí lléé��byby
�� kategorie omezenkategorie omezeníí sobsob��stasta��nosti (IADL)nosti (IADL)
�� vulnerabilitavulnerabilita -- riziko nriziko nááhlhléé dekompenzace dekompenzace 

zdravotnzdravotníí ��i funki funk��nníí ((instabilitainstabilita s ps páády)dy)
�� multisystmultisystéémovmovéé postipostižženeníí (mobilita, smysly, (mobilita, smysly, 

kognicekognice, vý, výžživa) iva) 



Koncept geriatrické k�ehkosti -
frailty

�� psychosomatický koncept psychosomatický koncept –– proprožžitek itek 
„„nezdravnezdraví“í“, , anxietaanxieta, , psychasteniepsychastenie

�� ffááze ze geriatrickgeriatrickéé deterioracedeteriorace -- narnar��ststáánníí
významu s pvýznamu s p��ibývibýváánníím dlouhovm dlouhov��kých kých 
((longevitylongevity medicinemedicine?)?)



Prvky geriatrické deteriorace a 
k�ehkosti

�� dekondicedekondice
�� sarkopeniesarkopenie
�� horhoršíší tolerance ztolerance záátt�ž�žee
�� deldelšíší doba zotavendoba zotaveníí
�� mmíírný kognitivnrný kognitivníí

deficit (CIND, fluidndeficit (CIND, fluidníí
inteligence, paminteligence, pam����))

�� sensorický deficitsensorický deficit

�� úúnavanava
�� nechutenstvnechutenstvíí, hubnut, hubnutíí
�� apatie a apatie a hypobuliehypobulie
�� hypomobilitahypomobilita
�� zpomalenzpomaleníí
�� imunodeficitimunodeficit
�� dyskoordinacedyskoordinace pohybupohybu
�� zmzm��na kloubnna kloubníích vzor ch vzor 



Kritéria k�ehkosti dle L.Friedové

�� NeNeúúmyslný pokles myslný pokles 
hmotnosti > 5kg/ rokhmotnosti > 5kg/ rok

�� ÚÚnava, vynava, vy��erpanost erpanost 
((BorgovaBorgova subjsubj. . šškkáála)la)

�� SvalovSvalováá slabostslabost
�� PomalPomaláá chch��zeze
�� Pokles tPokles t��lesnlesnéé aktivityaktivity

�� AnorexieAnorexie
�� SarkopenieSarkopenie
�� HypomobilitaHypomobilita
�� Poruchy rovnovPoruchy rovnovááhyhy
�� DepreseDeprese
�� KognitivnKognitivníí deficitdeficit





Prevence a obecná lé�ba 
k�ehkosti

�� FFoodood intakeintake maintenainedmaintenained
�� RResistanceesistance exercisesexercises
�� AAtherosclerosistherosclerosis preventionprevention
�� IIsolationsolation avoidanceavoidance ((gogo outout andand do do thingsthings, , 

socialsocial netnet))
�� LLimit imit painpain
�� TTaiai ChiChi oror otherother balance  balance  exercisesexercises
�� YYearlyearly functionalfunctional checkcheck



Frailty a potenciál zdraví

�� PotenciPotenciáál zdravl zdravíí (C.Drbal):(C.Drbal):
-- zdatnostzdatnost
-- odolnostodolnost
-- adaptabilitaadaptabilita

�� PotenciPotenciáál zdravl zdravíí s vs v��kem kleskem klesáá
�� GeriatrickGeriatrickáá kk��ehkost = klinickehkost = klinickáá manifestace manifestace 

zzáávavažžnnéého poklesu potenciho poklesu potenciáálu zdravlu zdravíí



Etiologie geriatrické k�ehkosti

1. 1. unikauzunikauzáálnlníí: : -- genetickgenetickáá expreseexprese
-- volnvolnéé radikradikáályly
-- cytokiny (cytokiny (inflaminflam ageingageing))

2. 2. multikauzmultikauzáálnlníí: : 
�� involuce (vinvoluce (v��etnetn�� hormonhormonáálnlníích vlivch vliv��))
�� multimorbiditamultimorbidita
�� dekondicedekondice, , malnutricemalnutrice
�� psychosocipsychosociáálnlníí vlivy vlivy -- motivace, aktivity motivace, aktivity 



D�sledky k�ehkosti

�� pokles kvality pokles kvality žživotaivota
�� disabilitadisabilita -- poruchy aktivity, participace, poruchy aktivity, participace, 

sobsob��stasta��nostinosti
�� potpot��eba eba longlong--term care (LTC) term care (LTC) 
�� horhoršíší prognprognóóza chorob, komplikaceza chorob, komplikace
�� rozvoj rozvoj geriatrickýchgeriatrických syndromsyndrom��
�� mortalitamortalita



Klinická manifestace k�ehkosti

�� disabilitadisabilita aažž ztrztrááta sobta sob��stasta��nosti bez zjevnnosti bez zjevnéé
dominantndominantníí chorobychoroby

�� vývý��et chorob nevystihuje stav, rizika ani et chorob nevystihuje stav, rizika ani 
potpot��eby keby k��ehkehkéého ho geriatrickgeriatrickééhoho pacientapacienta

�� nnáásilnsilnéé pp��ii��azovazováánníí choroby k funkchoroby k funk��nníím m 
problprobléémm��m pacienta mm pacienta m�ž�že být zave být zaváádd��jjííccíí

�� kaskkaskáádovdováá dekompenzace (dominový efekt)dekompenzace (dominový efekt)



Vícerozm�rná geriatrická
diagnostika (CGA)

�� chorobychoroby
�� obtobtíížžee -- symptomy, limitace, rizikasymptomy, limitace, rizika
�� funkfunk��nníí stavstav (ICF, GAF, FIM, ADL, (ICF, GAF, FIM, ADL, 

BarthelBarthel) ) -- kinesiologickkinesiologickéé hodnocenhodnoceníí
�� souvisejsouvisejííccíí okolnosti (okolnosti (perignperignóózaza) ) -- socisociáálnlníí

ssíí��, n, náároro��nost prostnost prost��ededíí, zabezpe, zabezpe��enostenost
�� priority pacienta, jeho priority pacienta, jeho žživotnivotníí konceptkoncept
�� k popisu pacienta vyuk popisu pacienta využžititíí geriatrgeriatr. syndrom. syndrom��



Medicínské syndromy

�� klasickklasickéé -- jedna pjedna p��íí��ina vyvolina vyvoláávváá typický typický 
soubor symptomsoubor symptom�� a na náálezlez��

-- pacient je oborovpacient je oborov�� pp��ííslusluššnýný
�� geriatrickgeriatrickéé -- vvííce pce p��íí��in spoluvytvin spoluvytváá��íí jeden jeden 

pp��ííznak, event. pznak, event. p��ííznakový soubor znakový soubor 
-- pacient je oborovpacient je oborov�� nejasnýnejasný

(pacient v (pacient v úúzemzemíí nikoho)  nikoho)  



Geriatrické syndromy - klinická
manifestace k�ehkosti  

�� syndrom syndrom instabilityinstability s ps páády dy -- kinesiologkinesiolog. . 
rozbor!rozbor!

�� syndrom syndrom hypomobilityhypomobility, , dekondicedekondice, svalov, svalovéé
slabosti (slabosti (sarkopeniesarkopenie) ) -- kinesiologkinesiolog. rozbor. rozbor

�� syndrom anorexie a kachexiesyndrom anorexie a kachexie
�� syndrom syndrom inkontinenceinkontinence
�� syndrom syndrom imobilityimobility (imobiliza(imobiliza��nníí syndrom)syndrom)



Geriatrické syndromy - klinická
manifestace k�ehkosti 

�� syndrom kognitivnsyndrom kognitivníího deficitu, poruch ho deficitu, poruch 
pampam��ti a pti a p��idruidružženenéé psychickpsychickéé alteracealterace

�� syndrom syndrom maladaptacemaladaptace a psychosomaticka psychosomatickéé
dekompenzacedekompenzace

�� syndrom smsyndrom smíšíšenenéého smyslovho smyslovéého postiho postižženeníí, , 
senzoricksenzorickéé a komunikaa komunika��nníí deprivacedeprivace

�� syndrom terminsyndrom termináálnlníí geriatrickgeriatrickéé deterioracedeteriorace



Geriatrické syndromy - klinická
manifestace k�ehkosti 

�� syndrom syndrom geriatrickgeriatrickéé kk��ehkosti?ehkosti?
�� syndrom týrsyndrom týráánníí a zanedba zanedbáávváánníí ((elderelder abuse abuse 

andand neglectneglect, EAN), EAN)
�� syndrom zanedbsyndrom zanedbáávváánníí sebe (sebe (selfself--neglektneglekt, , 

DiogenDiogen��v syndrom)v syndrom)



Literatura o frailty

�� WalstoneWalstone J. et al.: J. et al.: ResearchResearch agenda for agenda for 
frailtyfrailty in in olderolder adultsadults towardtoward a a betterbetter
understandingunderstanding ofof physiologyphysiology, , andand etiology: etiology: 
SummarySummary fromfrom thethe AGS/NIA AGS/NIA ResearchResearch
ConferenceConference on on FrailtyFrailty in in OlderOlder AdultsAdults. . 
J J AmAm GeriatrGeriatr SocSoc 2006,54(6):9912006,54(6):991--10011001



Frailty a kompetence

1. Medic1. Medicíínsknskáá inkluzeinkluze: : 
�� frailtyfrailty = komplexn= komplexníí geriatrickýgeriatrický (zdravotn(zdravotn��

socisociáálnlníí) probl) probléémm
�� významný prostor pro významný prostor pro úú��elnelnéé medicmedicíínsknskéé

intervenceintervence
�� významnvýznamnáá role fyzioterapierole fyzioterapie
2. Medic2. Medicíínsknskáá exkluzeexkluze: : 
�� frailtyfrailty = = casuscasus socialissocialis



Frailty a zdravotní politika

�� StStáárnutrnutíí populace: populace: frailtyfrailty = probl= probléém m 
zzáávavažžnnéého spoleho spole��enskenskéého významuho významu

�� JeJešštt�� nikdy nebylo tak silnnikdy nebylo tak silnéé pokupokuššeneníí
demedicinovatdemedicinovat zdravotnzdravotníí problprobléémm

�� JeJešštt�� nikdy nebylo tolik lidnikdy nebylo tolik lidíí ohroohrožženo eno 
diskriminadiskrimina��nníí demedicinacdemedicinacíí

�� NeedsNeeds oror demandsdemands??



Frailty a etika

�� NepodceNepodce��ovat skrytovat skrytéé eugenickeugenickéé tendence a tendence a 
stereotypy (latentnstereotypy (latentníí eugenika)eugenika)

�� NepodceNepodce��ovat ovat agismusagismus (stereotypy, mýty, (stereotypy, mýty, 
pp��edsudky)edsudky)

�� NezamNezam����ovat kvalitu a hodnotu ovat kvalitu a hodnotu žživotaivota
�� NepodceNepodce��ovat smysl kovat smysl k��ehkehkéého ho žživotaivota
�� Být rozumný, nikoliv Být rozumný, nikoliv „„rozumnýrozumný““



Frailty a spole�enská prognóza: 
nejhorší scéná�

�� DiskriminaDiskrimina��nníí demedicinacedemedicinace -- casuscasus socialissocialis
�� NerozvinutNerozvinutéé komunitnkomunitníí sluslužžbyby
�� PodfinancovanPodfinancovanéé velkokapacitnvelkokapacitníí úústavy stavy 

bazbazáálnlníí ppéé��ee
�� „„UUžživatelivatelé“é“ bez pochopenbez pochopenéé problematikyproblematiky
�� BurnedBurned outout personpersonááll
�� NeNeúú��elneln�� pp��etetíížženeníí fyzioterapeutifyzioterapeuti
�� „„RehabilitaceRehabilitace““ bez  nutrice i vhodnbez  nutrice i vhodnéé zzáátt�ž�žee






