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 Text: Mgr. Petra Kulveitová,
 projektová manažerka APSS ČR
 Foto: Archiv Domova u fontány Přelouč

ro 4 švýcarské účastníky, ex-
perty organizace CURAVIVA 
Schweiz z  oddělení Péče o  se-
niory a Vzdělávání a zástupce 

poskytovatelů sociálních služeb, byl při-
praven pestrý odborný program zaměřený 
na  péči o  osoby s  demencí v  České repub-
lice, který zahrnoval workshopy i  exkurze 
v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
V  pondělí 18. ledna účastníci navštívili 
Domov U Biřičky v Hradci Králové a odtud 
pokračovali do Domova u fontány v Přelou-
či. Obě zařízení si pro švýcarskou delegaci 
připravila nejen prezentaci a prohlídku za-
řízení, ale proběhla zde i rozsáhlá diskuze 

o  podmínkách poskytování péče o  osoby 
s demencí a příkladech dobré praxe. V Pře-
louči se do diskuze zapojili i zástupci Par-
dubického kraje, kteří švýcarským účast-
níkům představili strategii kraje v oblasti 
péče o  lidi trpící různými formami de-
mence.

Úterý 19. ledna strávili Švýcaři aktiv-
ní účastí na konferenci Demence v České 
republice, která se konala v  pražském 
hotelu Olšanka. Nejprve si se zaujetím 
vyslechli dopolední příspěvky českých 
přednášejících, které informovaly o  ak-
tuální situaci v  péči o  osoby s  demencí 
z  pohledu sociálních a  zdravotních slu-
žeb v ČR, odpoledne se již sami ujali slo-
va v rámci mezinárodního kulatého stolu 
a představili dobrou praxi ze Švýcarska, 
např. v oblasti demence a paliativní péče 

či lidských zdrojů, vzdělávání a  etiky 
v souvislosti s demencí. Jak může fungo-
vat péče o osoby s demencí v praxi, ukázal 
v zajímavém příspěvku Edgar Studer, ve-
doucí Centra pro osoby s demencí Domicil 
Bethlehemacker, který své zařízení popi-
soval jako „domov plný emocí“. Všichni 
účastníci kulatého stolu tak měli možnost 
se osobně seznámit se švýcarskými au-
tory studie Stacionární péče o  osoby s  de-
mencí ve  Švýcarsku, a  to Henny Messerli 
a  Bennem Meichtrym, kteří zpracovali 
vybraná témata dané problematiky a  je-
jich řešení ve  Švýcarsku. Zároveň zde 
byla představena i  studie českých autorů 

 

, která analyzuje součas-
ný stav a řešení problematiky péče o osoby 
s demencí v obou zemích, zabývá se vyu-
žitelností švýcarských nástrojů v  českém 
prostředí a mapuje zkušenosti a příklady 
dobré praxe z  návštěv specializovaných 
zařízení a institucí ve Švýcarsku.

Následující den proběhl workshop na od-
boru sociálních služeb, sociální práce a so-
ciálního bydlení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí věnovaný aktuálním otázkám 
v  oblasti fi nancování a  meziresortní spo-
lupráce v  péči o  osoby s  demencí. Posled-
ní zastávkou v  odborném programu byla 
prohlídka Domova Alzheimer v Roztokách 
u Prahy.

Protože jsme v  procesu realizace pro-
jektu již v  samotném závěru, lze konsta-
tovat, že všechny stanovené cíle byly spl-
něny. Na  základě výměnných studijních 
cest a  odborných stáží došlo k  seznámení 
se s kvalitním, dobře nastaveným a v pra-
xi fungujícím švýcarským systémem péče 
o osoby s demencí, k vzájemnému přenosu 
zkušeností a  zejména k  dalšímu zviditel-
nění této problematiky, kterou je nutné 
v  souvislosti s  demografi ckými změnami 
řešit ve všech dotčených oblastech za úče-
lem zefektivnění a zkvalitnění péče o osoby 
s demencí.

Při realizaci projektu se čeští a švýcar-
ští experti zaměřili na  aktuálně řešená 
témata související s  péčí o  osoby s  de-
mencí, jako jsou specifi cké problémy osob 
s  demencí, zohlednění jednotlivých fází 
onemocnění, specializované formy byd-

Švýcarští odborníci obohatili 
program konference 
Demence v České republice

O zajímavý odpolední odborný program konference 
Demence v České republice se postarali švýcarští 
odborníci, kteří navštívili Českou republiku v rámci 
poslední studijní cesty projektu „Přenos zkušeností 

a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými 
potřebami“ (PF 168), na jehož realizaci více než rok a půl spolupracují 
organizace APSS ČR, Gerontologické centrum v Praze 
a CURAVIVA Schweiz.
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lení a  péče, restriktivní opatření, etika, 
multidisciplinární přístup v  péči a  jeho 
efektivita, ochrana práv seniorů s demen-
cí, paliativní péče u osob s demencí či po-
radenství pro rodinné příslušníky a jejich 
podpora.

Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR spolupracuje se švýcarskou aso-
ciací CURAVIVA Schweiz již několik let 
a v řadě aktivit nám byla i vzorem. „Společ-
ný projekt se zaměřením na osoby žijící s de-

mencí byl jistou kulminací společné úspěšné 
spolupráce a připojení Gerontologického cen-
tra, resp. osobnosti doc. MUDr. Ivy Holmero-
vé, Ph.D., pak zárukou toho, že výstupy pro-
jektu jsou nejen kvalitní, ale také prakticky 
použitelné,“ dodává Jiří Horecký, prezident 
APSS ČR. Dokládají to i  velmi pozitivní 
ohlasy na  zmíněnou konferenci Demence 
v ČR, které se mimo jiné účastnil ministr 
zdravotnictví i ministryně práce a sociál-
ních věcí.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
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Odborné 
studie

V rámci projektu „Přenos zkušeností 
a dobré praxe v oblasti péče o oso-
by s demencí a jinými specifi ckými 
potřebami“ (PF 168) vyšly dvě odbor-
né studie, a  to Stacionární péče o osoby 
s demencí ve Švýcarsku (Henny Messerli 
a  Benno Meichtry) a  Specifi ka systému 
poskytování péče o  osoby s  demencí a  ji-
nými specifi ckými potřebami v  České re-
publice a  ve  Švýcarsku (Iva Holmerová, 
Jiří Horecký, Petr Hanuš). Studie jsou 
dispozici zdarma v  PDF na  intranetu 
APSS.
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