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Alzheimerova choroba tématem konference na půdě ČVUT
Tábor 26. 3. 2014
V Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT v Praze se 25. března uskutečnila pro více
jak 200 účastníků konference na téma Alzheimerova choroba. Konference pořádaná Asociací
poskytovatelů sociálních služeb ČR se konala pod záštitou náměstkyně ministryně práce a
sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové, která v úvodu informovala účastníky o
postoji MPSV k řešení situace v oblasti péče o osoby s demencí v České republice.
První přenášející, Mgr. Martina Mátlová, výkonná místopředsedkyně České alzheimerovské
společnosti, se zabývala počtem osob s demencí, kterých bylo v roce 2009 celkem 123 000,
v roce 2013 již 143 000 a jejichž množství bude dále dramaticky růst. Léčeno je s diagnózou
demence ovšem pouze 36 500 osob.
Profesor Henry Brodaty z University of New South Wales v Sydney v rámci
videokonference přinesl informace o péči o osoby s demencí v Austrálii. Tento zajímavý
přenos zajistila a překládala PhDr. Zdenka Kotalová, manažerka Australian Trade
Commission.
Další velmi přínosnou přednášku si připravil Werner Bernreiter, ředitel zařízení SeneCura,
domova pro seniory v Grafenwörthu v Rakousku. V tomto zařízení mj. využívají pro klienty
s demencí systém tzv. nekonečných cest, hodinky s čipy pro snadné dohledání klientů
v případě jejich dezorientace v areálu domova či reprodukované zvonění zvonů v pravé
poledne pro ohlašování času oběda atd.
Jak zlepšit kvalitu života, samostatnost a soběstačnost osob s demencí účastníkům
konference přiblížila doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., vedoucí oddělení vědy, výzkumu a
zahraničních styků ČVUT, v rámci prezentace asistivních technologií v péči o seniory.
Mgr. Irena Köhlerová, MBA, z Ministerstva zdravotnictví ČR představila návrh konceptu
řešení problematiky Alzheimerovy choroby. Vláda ministerstvu uložila v rámci meziresortní
a mezioborové pracovní skupiny připravit Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a
další obdobná onemocnění na léta 2014–2017, který má být zpracován a předložen vládě do
31. 12. 2014. V rámci diskuze účastníci konference některé v přednášce zmíněné návrhy
připomínkovali a žádali o vznesení dalších připomínek prostřednictvím APSS ČR.
Na závěr konference ředitelka Domova důchodců Hradec Králové Ing. Daniela Lusková,
MPA, přiblížila dopady a přínosy tzv. nové druhologie sociálních služeb připravované
MPSV.
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