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Geneze 

• Říjen 2010 – usnesení vlády 711/2010 – do 30. 6. 2011 
zpracovat návrh koncepce

• Říjen 2012 – schválení Návrhu koncepce řešení 
problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných 
onemocnění v ČR – do 31. 10. 2013 předložit Národní 
akční plán 2014-2017

• První jednání pracovní skupiny 26. 6. 2015; termín 15. 8.

• Plán schválen 3. 2. 2016 
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Pracovní skupina

• MZ, MPSV, MŠMT

• Asociace krajů ČR, SMO ČR

• VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

• Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká 
gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, 
Psychiatrická společnost ČLS JEP

• Česká alzheimerovská společnost

• Česká asociace sester, Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR, Unie zaměstnavatelských svazů, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Lékařský odborový klub –
Svaz českých lékařů
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Kdo v pracovní skupině chyběl?

• MZ, MPSV, MŠMT

• Asociace krajů ČR, SMO ČR

• VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

• Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká 
gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, 
Psychiatrická společnost ČLS JEP

• Česká alzheimerovská společnost

• Česká asociace sester, Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR, Unie zaměstnavatelských svazů, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Lékařský odborový klub –
Svaz českých lékařů
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Návrh struktury Plánu

„Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy 
choroby a obdobných onemocnění v ČR“

1. Zlepšení kvality života pro pacienty

2. Zlepšení kvality života pro pečující

3. Informovanost, prevence v rámci zdravotních služeb

4. Informovanost v rámci široké veřejnosti, etický přístup 
společnosti 

5. Vzdělávání

6. Výzkum
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Cíle Plánu

1. Zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy a zajištění včasné 
a správné diagnózy syndromu demence

2. Využívání dostupných metod nefarmakologického a 
farmakologického ovlivnění onemocnění s jejich úhradou z 
veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé úrovně 
poskytované zdravotní péče

3. Zlepšení přístupu k vhodné péči, zajištění vhodné péče a 
její koordinace

4. Zvýšení podpory pro pečovatele

5. Zajištění edukace rodinných pečujících a asistentů sociální 
péče

6. Prevence v rámci zdravotních a sociálních služeb
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Cíle Plánu

7. Zvýšení povědomí široké veřejnosti o onemocnění

8. Výchova k ohleduplnosti vůči seniorům

9. Podpora a rozvoj vzdělávání pro profesionální pečující

10. Vzdělávání pracovníků ve školství a veřejném sektoru

11. Koordinované úsilí v oblasti výzkumu včetně využití již 
dostupných výsledků

12. Organizace epidemiologického dozoru a sledování

13. Zapojení ČR do evropské spolupráce

14. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u 
starších občanů
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Úkoly a jejich termíny

MZ ČR a konkrétní termíny

1

5

4

1

2

3

MZ ČR

2016 2017 2018 2019 2023 průběžně

Plnění „průběžně“
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Průběžně

MŠMT MPSV společné
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Výstupy úkolů na roky 2016

• Vytvoření garantovaného kurzu ČLnK k proškolení 
lékárníků, poskytování poradenství v rámci lékárenské 
péče (úkol 6.2 Poradenství v rámci lékárenské péče, cíl 6 
prevence v rámci zdravotních a sociálních služeb)
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Výstupy úkolů na roky 2016-2017

• Doporučené postupy diagnostiky demence (úkol 1.1)

• Jednotné standardy farmakologické a nefarmakologické 
léčby pro obory Neurologie, Psychiatrie a Geriatrie (úkol 2.1)

• Úprava ročních výkazů o činnosti poskytovatele zdravotních 
služeb pro obor psychiatrie, neurologie a obor geriatrie, 
uvedení Národního registru hrazených zdravotních služeb do 
provozu (úkol 12.1)

• Vytvořená pravidla k posuzování zdravotní způsobilosti k 
řízení motorových vozidel u starších občanů, včetně 
případného návrhu úpravy příslušných částí zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu); 
(úkol 14.1) 
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Výstupy úkolů na rok 2017

• Úprava vzdělávacího programu oboru Všeobecné 
praktické lékařství (úkol 6.1 Posílení role praktického 
lékaře v rámci cíle 6. Prevence v rámci zdravotních a 
sociálních služeb)
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Výstupy úkolů na roky 2017-2018

• Návrh novelizace vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 
pozdějších předpisů (úkol 1.2 Úprava podmínek pro úhradu  
diagnostiky a hodnocení progrese onemocnění)

• Návrh novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních 
prohlídkách (úkol 1.3 Vytvoření podmínek pro zařazení 
screeningového vyšetření kognitivních funkcí do všeobecné 
preventivní prohlídky u seniorů)

• Revize preskripčních indikačních omezení pro 
psychofarmaka užívaná v léčbě onemocnění, návrh podmínek 
pro úhradu nefarmakologické léčby (př. psychosociální 
intervence); (úkol 2.2 Úprava podmínek pro úhradu 
farmakologické a nefarmakologické léčby)
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Výstupy úkolů na rok 2018

• Definování požadavků na technické a věcné vybavení, 
personální zabezpečení a dalších nezbytných požadavků 
pro ustanovení center vysoce specializované péče podle 
§112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (úkol 3.1 Podpora vzniku 
center zaměřených na Alzheimerovu nemoc a jiné 
demence)
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Výstupy úkolů na rok 2019

• Doporučení pro jednotlivé profese o úrovni znalostí o 
problematice demence s ohledem na specifika dané 
profese (úkol 10.2 Podpora vzdělávání pracovníků ve 
veřejném sektoru - správní, právní, obchodní, policejní, 
pedagogické a další studijní programy)
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Průběžný termín – příklad výstupu

• Podpořené aktivity (úkol 7.1)

• Počet destigmatizačních programů (úkol 7.2)

• Vytvoření informačního systému pro agendu 
kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních 
službách a kurzů dalšího vzdělávání (úkol 9.3)

• Mezinárodní spolupráce, projekty (úkol 13.1)

• Zapojení ČR do Iniciativy společného programování v 
oblasti neurodegenerativních nemocí (JPND); (úkol 11.2)
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Hlavní klady a problémy Plánu

– chybí politické zakotvení

– chybí financování

– mnohé cíle nejsou měřitelné

+ symbolický význam; vláda splnila letitý slib

+ zapojení ČR do JPND

+ získáme přesnější informace (?)
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PM‘s challenge on dementia 2020

But though the challenge is great, I 
believe that with the expertise of our 
scientists, the compassion of our care 
workers, the stoicism of the British 
people – and with real political will –
we can meet the challenge.
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By 2020 I want England to be:

•the best country in the world for 
dementia care and support and for 
people with dementia, their carers and 
families to live; and

•the best place in the world to undertake 
research into dementia and other 
neurodegenerative diseases
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Děkuji za pozornost!

www.alzheimer.cz
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