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Švýcarsko-česká spolupráce v oblasti péče o seniory s demencí
Tábor, 18. 4. 2016
V rámci projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými
specifickými potřebami“ (PF 168), na jehož realizaci více než rok a půl spolupracovaly organizace
APSS ČR, Gerontologické centrum v Praze a CURAVIVA Schweiz, došlo nejen k seznámení se
s kvalitním, dobře nastaveným a v praxi fungujícím švýcarským systémem péče o osoby s demencí
a vzájemnému přenosu zkušeností, ale i k dalšímu zviditelnění této problematiky, kterou je nutné
v souvislosti s demografickými změnami řešit ve všech dotčených oblastech za účelem zefektivnění a
zkvalitnění péče o osoby s demencí.
Předmětem aktivit byla realizace výměnných studijních cest a odborných stáží, při kterých se
švýcarští a čeští experti zaměřili na aktuálně řešená témata související s péčí o osoby s demencí, jako
jsou specifické problémy osob s demencí, zohlednění jednotlivých fází onemocnění, specializované
formy bydlení a péče, restriktivní opatření, etika, multidisciplinární přístup v péči a jeho efektivita,
ochrana práv seniorů s demencí, paliativní péče u osob s demencí či poradenství pro rodinné
příslušníky a jejich podpora. Pestrý odborný program na obou stranách realizace projektu zahrnoval
kromě workshopů a exkurzí v pobytových zařízeních sociálních služeb také aktivní účast v expertní
pracovní skupině a v závěru na mezinárodním kulatém stole, který byl součástí významné konference
„Demence v ČR“ s účastí ministra zdravotnictví i ministryně práce a sociálních věcí (19. 1. 2016, hotel
Olšanka, Praha).
Realizace projektu přinesla kromě výměny zkušeností a dobré praxe i řadu výstupů, na jejichž
zpracování spolupracovali švýcarští i čeští experti. Jednak byla vydána odborná studie Stacionární
péče o osoby s demencí ve Švýcarsku autorů Henny Messerli a Benna Meichtry, dále pak studie
českých autorů I. Holmerové, J. Horeckého a P. Hanuše Specifika poskytování péče o osoby s demencí
a jinými specifickými potřebami v České republice a ve Švýcarsku, která analyzuje současný stav a
řešení problematiky péče o osoby s demencí v obou zemích, zabývá se využitelností švýcarských
nástrojů v českém prostředí a mapuje zkušenosti a příklady dobré praxe z návštěv specializovaných
zařízení a institucí ve Švýcarsku. Švýcarští experti zároveň poskytli řadu inspirativních materiálů, které
byly přeloženy do češtiny (např. Národní strategie demence 2014–2017, Švýcarsko). Veškeré výstupy
jsou dostupné ke stažení na webových stránkách APSS ČR.
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