Jak v České republice stárnout
aktivně a zdravě?
Strtategický plán projektu FRAM

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
kdo by nechtěl prožít zbytek života ve zdraví a celkové pohodě. Jak stárneme, uvědomujeme si, že
právě zdraví je jednou z nedůležitějších hodnot, není-li pro nás tou nejdůležitější. Všichni si přejeme,
aby život ve stáří a stárnutí samotné bylo co nejdůstojnější, co nejkvalitnější, co nejlepší. Do značné
míry můžeme kvalitu života ve stáří ovlivnit svým chováním, tím, jak se chováme k vlastnímu zdraví,
tím, jak se chováme ke svému okolí včetně toho nejbližšího tedy rodinného i tím, jak se na zdraví
zabezpečíme po stránce materiální a finanční. Do určité míry však kvalitu našeho života ve stáří
ovlivňuje stát a to tím, jak nastaví legislativní prostředí, jak podporuje veřejné služby, jak usměrňuje
naši ekonomickou aktivitu či jak přerozděluje bohatství ve společnosti a přiděluje dávky a to včetně
dávek nejrozšířenějších tedy starobních důchodů.
Publikace, kterou držíte v ruce, se pokouší intervence státu v této oblasti popsat, zhodnotit
dosavadní výsledky a dát dohorma dosavadní strategické dokumenty, které se aktivnímu a zdravému
stárnutí věnují jak u nás doma, tak v rámci mezinárodních organizací. Shrnutí současně přináší
základní doporučení, jak v dané oblasti postupovat v kontextu aktuálního politického vývoje.
Tento dokument vznikl v rámci projektu FRAM - Nový politický rámec pro aktivní, zdravé a důstojné
stárnutí realizovaný ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s partnery. Účelem projektu je
vytvoření moderního politického rámce, který by zlepšil kvalitu, přístupnost a finanční udržitelnost
služeb zdravotní a dlouhodobé péče a zároveň navýšil ekonomický potenciál aktivních seniorů.
Materiál navazuje a vychází z ostatních výstupů projektu zejména pak z dokumentu Aktivní a zdravé
stárnutí pro lepší dlouhodobou péči: Nový pohled na příklady inovativní praxe zpracovaného
Evropským centrem pro sociální politiky a výzkum při OSN se sídlem ve Vídni, z Bedekru aktivního
stárnutí zpracovaného Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě
humanitních studií Unverzity Karlovy v Praze věnujícího se místnímu pohledu na danou problematiku
a díčích analýz přibližujících dostupné datové zdroje o aktivním a zdravém stárnutí, právní rámec
související s tímto fenoménem 21. století, situaci v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob
v kontextu tohoto tématu, dlouhodobou péči a mediální analýzu. Všechny tyto dokumenty jsou
k dispozici na webových stránkách projektu http://www.framprojekt.eu/vystupy-projektu.
Věřím, že Vás všechny tyto dokumenty zaujmou a že v nich najdete inspiraci pro svoji každodenní
práci.
Přeji Vám zajímavé a podnětné čtení!
Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.
editor
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Úvod
Jednou z nejviditelnějších společenských a ekonomických změn odehrávajících se v současném světě
je stárnutí populace Toto stárnutí se projevuje relativním úbytkem mladší populacea jejím
nahrazením populací starší. Stárnutí české populace přitom není ničím unikátním, jde o
nejcharakterističtější rys demografického vývoje i dalších rozvinutých zemí Evropy i celého světa.
Stárnutí populace vyvolává mnoho zásadních otázek. Jak můžeme pomoci lidem zůstat nezávislými a
aktivními, zatímco oni stárnou? Jak můžeme posílit podporu zdraví a preventivních politik, zejména
tam, kde jde o starší lidi? Jak může být zlepšena kvalita života ve stáří v naší populaci, která žije stále
déle a déle? Znamená stále větší a větší množství starších lidí, že nebudeme schopni financovat naše
systémy zdravotní péče a sociálního zabezpečení? Jak co nejlépe vyvážit úlohu rodiny a státu, pokud
jde o péči o lidi, kteří potřebují pomoc, během toho jak stárnou? Jak můžeme ocenit a podpořit
důležitou roli těch, kteří pečují o ostatní?
V souvislosti se stárnutí populace se objevuje také termín aktivní a zdravé stárnutí. Ostatně kdo by
preferoval stárnout pasivně a v nemoci? Aktivní a zdravé stárnutí je přitom konceptem, který není jen
teoretickým cvičením, ale představuje praktický zdroj inspirace pro tvorbu politik. Tento strategický
plán je proto třeba vnímat jako východisko – základní kámen pro tvorbu politik a manuál pro
usměrňování národního politického rámce. Vedle vymezení pojmů, dokument shromažďuje
statistická data o stárnoucí populaci a jejích zranitelných skupinách a data o současné situaci
v poskytování služeb zdravotní a dlouhodobé péče v České republice. Přináší také přehled již
existujících strategií a závazků v dané oblasti, aby bylo možné navázat na dosavadní snažení v této
oblasti. Současně navrhuje nová pravidla a postupy, které by podpořily tzv. aktivní, zdravé a důstojné
stárnutí v České republice.
Tento dokument vznikl v rámci projektu FRAM - Nový politický rámec pro aktivní, zdravé a důstojné
stárnutí realizovaný ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s partnery.
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Vymezení aktivního zdravého stárnutí
Jak rozumíme stárnutí v pozitivním smyslu? Jak je možné definovat termín aktivní a zdravé stárnutí?
Jak je možné tento pojem chápat? Různé organizace, instituce a autoři definují pojmy různě. Existuje
tak několik rámcových konceptů stárnutí – vedle konceptu úspěšného stárnutí, existuje koncept
zdravého stánutí, aktivního stárnut, či také koncept produktivního stárnutí či pozitivního stárnutí.
Koncepty stárnutí jsou přitom důležité proto, že nám umožňují uvažovat nad tím, co to znamená
stárnout. Umožňují nám uvědomit si, o co v této oblasti usilujeme a jak cíli rozumíme.
Jak uvádí Holmerová a kol (2012) „koncept zdravého stárnutí vychází z představy tzv. komprese
morbidity. Jde o to, abychom stárnuli zdravě a aby se nám dařilo onemocnění co nejvíce oddalovat
tak, aby přicházela až ve vyšším věku než je tomu dosud. Postupem času se ukázalo, že tento koncept
je sice dobrý a v mnoha případech skutečně dochází k oddálení vzniku určitých onemocnění a jejich
následků, ale nelze jej aplikovat všude, například neurodegenerativní onemocnění, zejména
Alzheimerova choroba, patří zatím mezi ta „nepoddajná“.
Aktivní stárnutí je koncept představený Světovou zdravotnickou organizací. Pojem aktivního stárnutí
je WHO (2002) definován jako „proces, který maximálně rozvíjí příležitosti pro zdraví, participaci a
ochranu a zvyšuje kvalitu života v procesu stárnutí“ pro jednotlivce i skupiny populace. Aktivní
stárnutí jako vícerozměrné pojetí se opírá o tři hlavní pilíře, které s vysokou pravděpodobností ovlivní
kvalitu života a pocit zdraví seniorů. Prvním pilířem jezdraví , které je definováno jako stav tělesné,
duševní a sociální pohody. Druhým pilířem je participace, která nezahrnuje pouze udržení vazby na
pracovní trh (tj. delší pracovní aktivita), ale také schopnost účastnit se aktivně života společnosti
(např. účast na politickém dění) a přispívat k tomuto netržními aktivitami (např. péče o děti
a seniory).Třetím pilířem je pak bezpečí, které se vztahuje k ochraně před tělesným a psychologickým
zneužíváním, ale také k sociálním a finančním zdrojům a prostředkům nezbytným pro důstojné
stárnutí. Jak uvádí Holmerová a kol. (2012) „tato definice možná není příliš srozumitelná, ale přesto je
velmi důležitá. Světová zdravotnická organizace v ní sděluje, že lidé potřebují podporu zdraví a
adekvátní zajištění péče o zdraví, že potřebují pocit bezpečí, a to jak ve fyzickém ohledu (bezpečné
prostředí) tak v ohledu materiálním (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, ochrana před
upadnutím do chudoby) a že potřebují možnost přispívat životu společnosti ať již svou pracovní
činností nebo činností dobrovolnickou. Naznačuje také, že stárnutí je velmi variabilním a
individuálním procesem a ne každý se dožije vysokého věku v dobrém zdraví.“
„Produktivní stárnutí je pak vnímáno jako průsečík zdraví, formální (placené) a neformální
ekonomické aktivity a sociálního zapojení. Poskytuje přehled o stavu, bariérách a příležitostech pro
produktivní sociální zapojení, možnostech podpory různých podob produktivního stárnutí a
optimalizaci kapacity pro produktivní začlenění. Dr. Butler termín „produktivní stárnutí“ poprvé
použil na semináři o závislosti a dlouhodobé péči v rakouském Salzburgu v roce 1982, úmyslně, s
cílem poukázat na pozitivní aspekty stárnutí a na potenciál stárnutí. Produktivní stárnutí je tedy
protiklad negativního pojetí stárnutí, který Robert Butler jako první označil slovem „ageismus“ –
pojmem, který poprvé použil v knize „Proč přežít? Být starý v Americe“ („Why Survive? Being Old in
America“, 1976), za kterou obdržel Pulitzerovu cenu.“ (Holmerová a kol., 2012)
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Aktivní stárnutí se stalo v globálním měřítku sloganem a pojmem sui generis. Mezinárodní
organizace, jako je OSN , OECD a EU pojem aktivní stárnutí hojně používají a vyzdvihují jeho
přednosti. Jak tyto organizace prezentují tento pojem a chápou obsah aktivního stárnutí ?
OECD
Aktivní stárnutí označuje schopnost lidí, jak stárnou, vést produktivní život ve společnosti a
hospodářství. To znamená, že lidé mají volbu v tom, jak trávit čas – zdali se věnovat učení, nebo práci
či zapojení do volnočasových aktivit nebo zda kupříkladu poskytovat péči. OECD má poněkud zúžený
a sektorově zaměřený pohled. Pozornost se soustředí na kritický přechod z práce do důchodu,
z hlediska sektorových politik je pozornost soustředěna k trhu práce a oblasti důchodové politiky,
zejména pak na problematiku předčasného odchodu do důchodu.
WHO
Světová zdravotnická organizace definuje aktivního stárnutí jako proces optimalizace příležitostí pro
zdraví, zapojení a zabezpečení s cílem zlepšit kvalitu života během stárnutí. Pozornost se tak věnuje
celému průběhu života. WHO se soustředí mimo jiné preventivní rozměr stárnutí, tedy na to, jak
méně nákladná opatření v dřívější fázi životního cyklu mohou bránit nákladných léčebných opatření v
pozdější fázi.
EU
Přístup Evropské unie k aktivnímu stárnutí symbolizuje nové paradigma podle kterého je zapotřebí
...soudržné strategie , aby se společnosti dobře stárnulo. Aktivní stárnutí je o úpravě našich životních
návyků tak, abychom jak žijeme déle, zdravěji a lépe, než kdy předtím, využili všech příležitostí, které
nám tato vylepšení nabízí. V praxi to znamená přijetí zdravého životního stylu, delší účast na trhu
práce, pozdější odchod do důchodu a být aktivní také v důchodovém věku. Podpora aktivního
stárnutí je podporou příležitostí pro lepší život, ne snížením našich práv.

4

Odborná analýza aktivního stárnutí
Pro diskusi o budoucnosti aktivního a zdravého stárnutí v České republice je klíčové plně pochopit
současnou situaci. Je zapotřebí podívat se na to, o jaká data je možné se opřít, jak se tato data vyvíjí
v čase a také na to, jak si stojíme v porovnání se zahraničím. Klíčové je věnovat se nejenom tvrdým
datům v oblasti demografie či ekonomiky, ale také více subtilním údajům o náladách ve společnosti,
o postoji médií k této oblasti apod. Důležité je také zhodnotit, jaká data k dispozici nejsou tak, aby do
budoucnanaše rozhodování mohlo být více informované a kvalitní.

Demografická situace
K základním faktorům, jež ovlivňují průměrný věk populace a tím také stárnutí populace, patří vývoj
plodnosti a porodnosti (se zaznamenanými výkyvy a trendem dlouhodobého poklesu), úmrtnost
obyvatel (kde zaznamenáváme oddalování úmrtí do vyšších věkových kategorií, jinými slovy
prodlužování délky lidského života) a migrace obyvatel.
Jak argumentuje Mátl a kol. (2008) „dopady stárnutí populace (nárůst reálného indexu stáří) budou
v České republice ve srovnání s jinými ekonomicky vyspělými státy poměrně hodně závažné.
Populace seniorů je ve svých příjmech totiž z velké části závislá na ochotě ekonomicky aktivní
populace vzdát se (ve formě daní a jiných odvodů) části svých příjmů. Předpokládané úspory seniorů,
které budou plynout ze snížení počtu dětí, nejsou příliš reálné. Výdaje rodin s dětmi přitom budou
růst v důsledku delší doby vzdělávání. Navíc je třeba mít na paměti, že výchova dětí a jejich příprava
na ekonomicky aktivní období života je ze strany rodičů z ekonomického pohledu významnou
investicí. Výdaje spojené s výchovou dětí jsou v převážné míře zajišťovány ze soukromých prostředků
domácností, nikoli z veřejných prostředků. Náklady vložené do výchovy se však nevrátí jenom těm,
kteří tuto investici zajistili, ale ve stejné míře i těm, kdo do výchovy dětí neinvestovali a uspořené
prostředky si ponechali k zajištění vlastního stáří nebo je použili k většímu uspokojování svých potřeb.
Tento negativní ekonomický stimul bude při zachování stávajícího způsobu přerozdělování narůstat
s klesající plodností.“
Populace Evropské unie činila počátkem roku 2010 více než 500 milionů osob, z toho 87,1 milionu
bylo ve věku 65 let nebo starší (viz následující tabulka). Německo a Itálie, dva nejlidnatější evropské
státy, mají také relativně nejstarší populaci. V Německu žilo počátkem roku 2010 16,9 milionu osob
ve věku 65 a více let, v Itálii to pak bylo 12,2 milionu seniorů. Střední délka života v evropské
sedmadvacítce činila 40,9 roků. V šedesátých letech zaznamenalo nejvyšší střední délku života
Švédsko (36 let), v devadesátých letech pak měla nejvyšší střední délku života Itálie (38,5 roků v roce
1995), která byla o deset let překonána Německem (41,8 v roce 2005 rostoucí na 44,2 v roce 2010).
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Tabulka – Seniorská populace Evropské unie v roce 2010

Zdroj: Evropská komise (2010)
Jak je patrné z předchozí tabulky a následujících map Česká republika (v tabulce pod zkratkou CZ)a
její regiony má mírně nadprůměrný podíl osob ve věku 50 až 64 let, mírně podprůměrný pak ve
vyšších seniroských kategoriích 65-79 a 80+. Nepatří tak mezi nejstarší populace v Evropě. Na rozdíl
od některých jiných států také nezaznamenáváme výraznější regionální rozdíly.
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Obrázek – Podíl seniorské populace ve věku 65-79 let regionů Evropské unie v roce 2010

Zdroj: Evropská komise (2010)
Obrázek – Podíl seniorské populace ve věku 80 a více let regionů Evropské unie v roce 2010

Zdroj: Evropská komise (2010)

Ve většině evropských zemí se v průběhu posledních 50 let díky podstatnému zlepšení v oblasti
zdravotní péče, výživy a dalších oblastech dramaticky zvýšila průměrná délka života a výrazně
poklesla porodnost. Populace tak zásadním způsobem stárne; v nejbohatších zemích světa, kam patří
i Česká republika, se průměrná délka života zvýšila o přibližně 10 let. V rámci Evropské unie se za
posledních dvacet let podíl osob ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel zvýšil o 3,7
procentních bodů na celkových 17,4 %. Rychlý nárůst byl zejména ve Slovinsku, Německu, Itálii,
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pobaltských členských státech a v Řecku, kde podíl osob ve věku 65 a více let na celkovém počtu
obyvatel vzrostl nejméně o pět procentních bodů. Česká republika v tomto ohledu nijak
nevybočovala z průměrných evropských trendů.
Obrázek – Podíl seniorské populace členských států Evropské unie v roce 1990 a 2010

Zdroj: Evropská komise (2010)
Populační projekce Eurostatu naznačují, že v Evropské unii budou v roce 2060 na každou starší osobu
ve věku 65 a více let připadat méně než dva lidé v produktivním věku (15 až 64 let). Nejrychlejší
změny populace v produktivním věku lze přitom očekávat v období 2015-2035, kdy půjde velká část
silných ročníků do důchodu. Ve srovnání s poměrem téměř jedna ku čtyřem v současnosti, je důležité
si také uvědomit, že demografická míry závislosti je vedle faktického věkového rozložení společnosti
v reálném světě ovlivněna také vývojem zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Z následující tabulky je
patrné, že demografové a futurologové v tomto ohledu České republice prognózují intenzivnější
stárnutí, než je tomu jinde v Evropě. Zvlášť rapidní tempo stárnutí je České republice přisuzováno
v následujících 10 letech a dále pak v dekádě mezi roky 2050 a 2060.
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Tabulka – Projekce míry závislosti v členských státech Evropské unie

Zdroj: Evropská komise (2010)
Ohledně budoucích demografických změn přitom existují dvě hodnotící pojetí.
První z nich vnímá stárnutí jako zátěž pro společnost nebo "stříbrné tsunami", které vyžaduje
radikální reorganizaci zdravotnictví a sociální péče. Například poskytování univerzální zdravotní péče
pro stárnoucí populaci vede k vyšším nákladům, které není snadné financovat navyšováním
příspěvků, takže můžeme zaznamenat vzrůstající tendence ke snižování veřejně financovaných
zdravotnických služeb na základní minimum a navyšování prostředků na doplňkovou soukromou
zdravotní péči.
Druhý směr nahlíží na demografické změny jako na fakt a uznává, že ikdyž stárnutí představuje
mnoho výzev, může také přinést mnoho příležitostí. Například, zvýšená délka života a zvýšený počet
roků prožitých ve zdraví může starším lidem umožnit, aby zůstali aktivní na trhu práce, aby fungovali
jako dobrovolníci a aby i nadále výrazně délě nakupovali zboží a investovali, než tomu bylo v
minulosti.
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Stárnutí, zdraví a zdravotní péče
Stáří je často spojováno s nemocí a slabostí - i když to nemusí být pravda. Starší lidé čelí řadě různých
hrozeb, které mohou vyústit v problémy s duševním onemocněním, například, kvůli izolaci, snížení
funkční schopnosti, finanční nebo osobní nejistotě. Mezi nejčastější formy psychického onemocnění
patří deprese a úzkostné poruchy, starší osoby jsou rovněž náchylné k psychiatrickým onemocněním,
jako je například demence. Hlavními zdravotními riziky ve stáří jsou z hlediska funkčního projevy a
komplikace aterosklerózy, degenerativní onemocnění mozku (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova
nemoc), osteoporóza (zvláště v souvislosti s pády a úrazy), osteoartróza, chronická obstrukční plicní
nemoc, smyslová postižení (hypakusis, poruchy vízu – zvláště makulární degenerace sítnice a
katarakta), deprese, poruchy výţivy (malnutrice) a dekondice (hypokinetický syndrom).
S rostoucím věkem přibývá fyzických i duševních omezení z důvodů fyziologie stárnutí, ale i vlivem
společenských stereotypů, který se odráží na pasivitě samotných starých a stárnoucích lidí, kteří se
bojí učení nových dovedností i zapojování do nových aktivit. To se odráží i na přístupu k péči o
své zdraví, která se většinou omezuje na pasivní konzumaci předepsaných a často zbytečně a
nadbytečně předepsaných léků. Podpora zdraví a zdravotní informace o zdravé výživě mají
prokázaný efekt v každém věku.
Zdravotní potenciál ve stáří je možné hodnotit nejen délkou života (aspekty mortality), ale především
funkční zdatností (aspekty disability), zdravím podmíněné kvality života (aspekty seberealizace,
důstojnosti, autonomie, participace) a spotřeby společenských zdrojů na zdravotní a sociální péči
(aspekty účelnosti a únosnosti nákladů).
Ukazatele kvality života v následující tabulce napovídají, že mladší generace byla v roce 2007
v evropské sedmadvacítce optimističtější než generace starší. Téměř polovina (48,9 %) obyvatel ve
věku 50 až 64 let budoucnost nevnímá optimisticky, tento podíl „pesimistů“ však klesá na 44,9 % pro
osoby starší 65 let a více. Podobné tendence lze zaznamenat v průzkumech o úrovni subjektivního
štěstí, kdy tato úroveň obecně klesá s věkem.
Tabulka – Subjektivní vnímání kvality života ve státech Evropské unie, 2007

Zdroj: Evropská komise (2010)
Indikátor zdravých let života (HALE) je založen na koncepci naděje dožití bez zdravotního postižení. V
roce 2008, ženy ve věku 65 v rámci evropské sedmadvacítky, v průměru očekávali, že budou žít
dalších 8,4 let bez postižení, což odpovídá 40,5% jejich zbývající průměrné délky života. U mužů byl
v tomto ohledu pouze malý rozdíl. V parametrech HALE nicméně ČR zaostává za vyspělými státy,
přestože předstihuje ostatní tzv. postsocialistické státy v regionu (kromě Slovinska). Dle World Health
Report 2001 činila HALE pro věk 60 let v ČR pro muže 13.0 (12.2-13.8) a pro ženy 15.8 (15.2-16.4).
Nejvyšší hodnoty vykazovali Japonsko (17.6 pro muže, 21.4 pro ženy) a Švýcarsko (17.0, resp. 19.7).
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Jak uvádí SZÚ (2010) závažným problémem je však nedostatek spolehlivých údajů k výpočtu HALE.
„Při dané metodice se na hodnotách podílí nejen samotný zdravotní stav, ale také účelnost a účinnost
nemocničních služeb a domácí ošetřovatelské péče, koordinace se službami sociálními, pojetí
chráněného bydlení apod. Závažným problémem zůstává bezpečnost a účelnost nemocničních
pobytů křehkých seniorů z hlediska nadměrného výskytu komplikací (geriatrický hospitalizmus,
indukování nesoběstačnosti), nezvládnutí mnohočetné nemocnosti ve stáří a víceoborovosti,
neúčelné řešení obsazování lůžek s nadměrným překládáním do zařízení následné péče, účinnost
domácí ošetřovatelské péče.“
Mnohé z faktorů ovlivňujících zdravou délku života a vedoucích ke smrti jsou výsledkem rizikových
faktorů nahromaděných v průběhu celého života. Jedním z těchto faktorů je kouření. Následující
tabulka uvádí údaje o počtu osob, které kouřily na denní bázi. Starší populace mají tendenci kouřit
mnohem méně než u jiných věkových skupin, to platí zejména ve věku 65 let a plus; údaje však
mohou být ovlivněny těmi, kteří kouřili a již v tomto věku zemřeli. Nikdy však není pozdě, nekouření
má totiž prokázaný pozitivní efekt na kardiovaskulární zdraví u lidí, kteří přestali kouřit i až v 75
letech.
Tabulka Podíl kuřácké populace (každodenní kuřáci), 2008 nebo 2009

Zdroj: Evropská komise (2010)
Dokonce i ve stáří je pro jednotlivce možné dosáhnout zlepšení zdraví - například prostřednictvím
provozování fyzické aktivity. Fyzická aktivita totiž snižuje pravděpodobnost úrazů. Následující tabulka
ukazuje podíl populace, která podniká alespoň 30 minut fyzické aktivity denně. Ve vybraných státech
je v tomto ohledu dokonce aktivnější populace ve věku 55 - 64 oproti populaci ve věku 15 a více let.
Nicméně data jednoznačně ukazují, že ve věku od roku 65 let obecně dochází k výraznému snížení
podílu obyvatelstva podnikající pravidelnou fyzickou aktivitu.
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Tabulka – Podíl populace s alespoň 30 minutami fyzické aktivity denně, 2008 nebo 2009

Zdroj: Evropská komise (2010)
Další preventivní strategií, která může omezit či zmírnit zdravotní problémy, je podpora očkování.
Ačkoli většina lidí, kteří jsou nakaženi sezónní chřipkou, nevyžaduje lékařské ošetření, chřipka má
nebezpečný potenciál a může vést k hospitalizaci a úmrtí, zejména pak u rizikových skupin, jako jsou
starší osoby. Téměř polovina úmrtí způsobených chřipkou v evropské sedmadvacítce v roce 2009 se
týkala osob ve věku 85 nebo více let. Rada Evropské unie proto přijala doporučení, zajiatit v populaci
více proočkovaných lidí, přičemž cíl je 75 % u ohrožených skupin do roku 2015.
Tabulka – Podíl očkované populace na chřipku během posledních 12 let, 2008 nebo 2009

Zdroj: Evropská komise (2010)
Tak jak poroste a bude stárnout v nadcházejících desetiletích evropská populace, očekává se, že bude
narůstat spotřeba různých zdravotnických výrobků a služeb. Ať už tyto služby budou financovány ze
soukromých zdrojů nebo z veřejných zdrojů, zvyšující se počet starších osob v populaci může mít
významné dopady na počet zdravotnických pracovníků, kteří jsou potřební a často nezbytní k péči
seniory. To vše se odehrává v době, kdy celková velikost pracovní síly klesá.
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Tabulka – Počet lékařů, 2008 (na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj: Evropská komise (2010)
Jedním z ukazatelů nabídky zdravotnických služeb je počet praktických lékařů nebo lékařů na 100 000
obyvatel (viz předchozí obrázek). Tento ukazatel se pohybuje v rozmezí 270 až 380 osob ve většině
členských států. Informace o počtu ošetřovatelských a pečovatelských profesí na 100 000 obyvatel je
k dispozici pro menší počet zemí a vykazuje mnohem vyšší míru variace v počtu zaměstnanců.
Vlastní ambulantní zdravotní péči je možné analyzovat z hlediska poptávky pomocí ukazatele podílu
obyvatelstva, které využilo služeb praktického nebo odborného lékaře. V tomto ohledu přitom platí,
že starší populace inklinuje k návštěvě lékaře častěji, téměř polovina ( 48,2%) obyvatel ve věku 65 a
výše navštíví lékaře minimálně šestkrát v roce.
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Tabulka – Propuštění nemocničních pacientů pro všechny příčiny nemoci, 2008 (na 100 tisíc obyvatel)

Zdroj: Evropská komise (2010)
Počet nemocničních ošetření na 100 000 obyvatel je běžně používané měřítko pro využití
nemocničních služeb, které souvisí s poptávkou po ambulantní péči a službách. Statistiky neposkytují
údaje o úspěchu intervence nebo léčby, ošetření může vyplývat z indikované, pacient může lékařskou
pomoc vyhledat sám, může být převeden z/do jiné instituce nebo může zemřít. Nejenom na světě,
ale i v Evropě jsou přitom velké rozdíly ve způsobu, jakým jsou zdravotnické služby poskytovány a
financovány. Zatímco léčba konkrétního onemocnění může být poskytována v běžné nemocnici
v jedné zemi, jinde může být léčebný postup vakazován pouze prostřednictvím specializovaného
zařízení. Tabulka ukazuje, že počet propuštěných pacientů stoupá v závislosti na věku ve většině
zemí, existují státy, kde starší osoby v průměru navštíví nemocnici častěji než jednou ročně.
Zajímavý pohled při hodnocení využití zdravotní péče seniorskou populaí nabízejí data Evropské
komise, která srovnávají výdaje zdravotnických systémů „nových“ (EU10) a „starých“ (EU15) států
Evropské unie v závislosti na věku osob. Z následujícího grafu je zřejmé, že výdaje členských států
Evropské unie jsou téměř totožné pro věkové skupiny 0–65 (ve věkové kategorii 0–4 roky výdaje
„nových“ států EU dokonce převyšují výdaje „patnáctky“). Ve věkové kategorii 65+ však dochází
k zásadnímu rozdílu ve výdajích: zatímco v zemích evropské patnáctky výdaje na tyto skupiny
obyvatel strmě rostou (přesahují 16 % HDP na osobu), v nových státech EU výdaje spíše klesají a
pohybují se okolo hodnoty 8 % HDP na osobu. Objem prostředků směřovaných do zdravotnictví pro
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ekonomicky aktivní populaci se tedy, vzhledem k tomuto srovnaní, jeví jako dostatečný. Zásadní
proměnou by však mělo projít financování následné a chronické péče a s tím související posílení
finančních prostředků do této oblasti.
Graf - Věkové rozdělení výdajů na zdravotnictví jako podílu na HDP na osobu
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Zdroj: Evropská komise. Ageing Working Group. 2007
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Stárnutí a dlouhodobá péče
Naprostá většina seniorů je schopna sama o sebe se postarat. Možnostmi současné léčby se však
zvyšuje počet pacientů, kteří přežívají náročné zákroky a kteří následně potřebují dlouhodobou péči.
Dnešní medicína je schopna zachránit život takovým způsobem, že stav pacientů posléze vyžaduje
léčení a dlouhodobou pravidelnou „ošetřovatelskou“ péči (např. u pacientů po mozkové mrtvici). Ta
může být a v praxi je poskytována v mnoha různých podmínkách od péče o pacienta v domácím
prostředí, přes pobyt v zařízeních sociální péče (např. domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou
službou) až po následnou ošetřovatelskou péči v nemocnicích.
V České republice podobně jako v jiných vyspělých státech existuje systém sociálních služeb a dávek
osobám, které se ocitly v nepříznivé situaci. Ta je chápána jako omezení plynoucí z důvodů věku,
zhoršení zdravotního stavu, krize, konfliktu se společností apod. V mnoha případech se jedná o
kombinaci několika faktorů, které nepříznivou situaci ovlivňují. O péči na rozhraní zdravotnického a
sociálního sektoru se obvykle hovoří jako o zdravotně-sociální péči, integrované péči anebo péči
dlouhodobé. Jedná se o péči, která není akutní, bývá poskytována jak v zařízeních zdravotnických
(především LDN, psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy), tak sociálních (především
ošetřovatelská oddělení v domovech pro seniory), nebo může být poskytována v domácnosti
(takovou péči poskytují agentury domácí péče a pečovatelská služba anebo je poskytována
neformálními, především rodinnými pečujícími). Týká se osob s chronickou nemocí, převážně
seniorů. Dle definice OECD (OECD, 2005) je tato péče poskytována osobám, které potřebují
každodenní pomoc s běžnými denními aktivitami. V současnosti v ČR neexistuje jasné vymezení
pojmů „zdravotní“ a „sociální“ služby. Tato nevyjasněnost způsobuje řadu problémů v jejich
financování. Otázkou zůstává, zda lze obě tyto složky péče o potřebné občany oddělit a zda je to
vůbec účelné.
Návaznost zdravotně sociální péče na vlastní zdravotní péči je především v oblasti ošetřovatelství.
Cílem ošetřovatelství je pomáhat jednotlivcům tak, aby byli schopni své potřeby sami uspokojovat a
mohli se vrátit do svého původního zdravotního a sociálního stavu. Náplní ošetřovatelské péče je
podle koncepce ošetřovatelství (Ministerstvo zdravotnictví, 2004) soubor odborných činností
zaměřených na prevenci, udržení, podporu, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, včetně péče o
nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti.
Z uvedeného pojetí vyplývá, že na těchto činnostech se mimo vlastní zdravotnické pracovníky podílí
celá řada dalších osob a péče je vázána na ošetřovanou osobu (včetně „ošetřování“ sebe sama), bez
ohledu na místo poskytování a na míru formální způsobilosti ošetřujících osob. U dlouhodobých
onemocnění a postižení je nezbytná kontinuální péče a do popředí se dostává kontrola a pomoc při
dodržování léčebného režimu (pravidelné užívání předepsaných léků), kontrola fyziologických funkcí
a včasné rozpoznání příznaků zhoršujícího se zdravotního stavu. Na tyto činnosti navazuje osobní
pomoc kompenzující omezení nebo ztrátu soběstačnosti v důsledku vlastního onemocnění nebo
v důsledku poskytované zdravotní péče.
Význam a podíl účinné ošetřovatelské péče na výsledcích zdravotní péče a celkové péče o zdraví
nebyl dosud dostatečně oceněn ani kvantifikován a představuje jednu z největších výzev ve
zdravotnictví. Nejedná se tedy pouze o vlastní náklady spojené s ošetřovatelstvím, ale o efektivní
využívání všech ostatních prostředků, které jsou úrovní ošetřovatelství ovlivněny. Rozvoji
ošetřovatelství je proto třeba věnovat mimořádnou pozornost – jak z pohledu zajištění potřebného
počtu pracovníků, rozložení práce a úrovně spolupráce mezi pracovníky se zdravotnickým i
nezdravotnickým vzděláním, tak i z pohledu dopadů na účinnost celého systému péče o zdraví. Se
zvyšujícím se podílem chronických onemocnění na zdravotní i finanční zátěži populace bude klesat
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podíl významu vlastních lékařských oborů a naopak bude růst význam ošetřovatelských oborů. Vztah
mezi lékařskými a ošetřovatelskými obory je třeba co nejrychleji upravit do podobné míry jako je
vztah mezi „klinickou psychologií“ a „psychiatrií“.
Stárnutí populace v tomto segmentu bude vytvářet značný tlak na zvyšující se potřeby a poptávku po
tomto druhu služeb. Senioři jsou častěji ohroženi multimorbiditou a dysabilitou, což způsobuje jejich
závislost na pomoci druhé osoby. Závislost na péči druhé osoby dále statisticky narůstá s věkem.
Přehnal (1999) odhaduje, že v populaci starší 65 let zůstává cca 80 % občanů soběstačných s pomocí
rodiny a nejbližší komunity, potřebu pomoci v domácnosti pociťuje asi 13 %, potřebu domácí péče
odhaduje pak asi v 7 až 8 procentech a potřeba ústavní péče asi ve 2 až 3 procentech. Tyto poměry
potvrzuje šetření, které provedl ÚZIS v roce 2002 (ÚZIS, 2003). Těžké potíže s běžnými aktivitami1
deklarovalo celkem 28 % žen starších 60 let a 10 % mužů. Ačkoliv střední délka života mužů je obecně
kratší, jejich soběstačnost ve vyšším věku je lepší než u žen. Vzhledem ke stárnutí populace
(a významnému navýšení podílu nejstarších obyvatel) je třeba počítat s tím, že objem potřeb
zdravotně-sociální (dlouhodobé) péče bude narůstat. V roce 2010 se podle uvedených odhadů bez
institucionální péče neobejde 42 300 občanů a v roce 2020 dokonce 51 000 občanů. V současné době
Česká republika disponuje 39 tisíci lůžek v institucích sociálního sektoru a asi 14 tisíci lůžek
ošetřovatelské následné péče (Červenková, 2006). Je ale nutné mít na paměti, že dlouhodobá péče se
týká také obyvatel v produktivním věku. Vzhledem k tomu, že spotřebitelem dlouhodobé péče je
nicméně z velké části právě seniorská populace, jedná se z pohledu budoucího vývoje o mimořádně
závažný segment péče, ve kterém budou působit silné tlaky na přesouvání nákladů mezi sektorem
zdravotnictví, sociálními službami a domácnostmi. Z uvedených důvodů je třeba velké opatrnosti při
mezinárodním srovnávání výdajů na zdravotnictví a také při používání „průměru“ za celou republiku.
V jednotlivých regionech mohou jednotlivé sektory mít značně rozdílné podíly, což se promítá i do
čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění nebo naopak do čerpání rozpočtů jednotlivých
domácností.
Dle údajů ze šetření ÚZIS pečuje o svého člena, který vyžaduje dlouhodobou péči, 6 % českých
domácností. Péči přitom poskytuje 19 % obyvatel. Podle studie Eurofamcare je péče o seniory závislé
na pomoci druhých osob zajištěna z 80 % rodinou. Péči přitom častěji poskytují ženy (64 %), z nichž
pouze 20 % nemá stálé zaměstnání. Nejvýznamnější podíl pečujících tvoří dospělé děti (53 %). V praxi
navíc veřejné systémy skutečně častěji poskytují slouhosobou péči více s narůstajícím věkem, jak je
znázorněno na následujícím grafu.

1

Lehání a vstávání z postele, sedání a vstávání ze židle, oblékání a svlékání, mytí rukou a obličeje,
krájení a jedení jídla, použití toalety, běžný nákup, příprava jídla, domácí práce, udržení moči, chůze,
poslouchání televize, rozeznávání osob, vyjití schodů, zvednutí bot z podlahy, mluvení.
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Graf – Pokrytí dlouhodobou péčí podle věkových skupin, EU-27

Zdroj: Eurostat. 2012
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Obecně lze říci, že v oblasti poskytování dlouhodobé péče chybí relevantní srovnatelná mezinárodní
data, případně údaje nezahrnují celý segment dlouhodobé péče. Podobně je to s výdaji na
dlouhodobou péči. Data, která obsahuje statistika zdravotnických účtů, naznačují, že ČR vydává na
dlouhodobou péči cca 0,25 % HDP (0,75 % po započtení péče sociální). Mezi státy OECD je to téměř
nejméně (méně na dlouhodobou péči vydává jenom Mexiko, státy jako Švédsko a Norsko vydávají
na tuto péči 2-3 % HDP).
Graf – Rozsah dlouhodobé péče, EU-27

Zdroj: Eurostat. 2012
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S ohledem na obtížnou mezinárodní srovnatelnost dat je žádoucí podívat se na oblast dlouhodobé
péče pouze v kontextu České republiky.2 Jedním z ukazatelů definujícím poptávku po dlouhodobé
péči je počet příjemců příspěvku na péči. Od zavedení příspěvku se jejich počet od roku 2007 zvýšil o
35,7 tis. na téměř 313 tis. v roce 2012. Mezi věkovými skupinami seniorů došlo k největšímu nárůstu
počtu příjemců ve věku 85 a více let, a to více než o jednu třetinu.
Graf - Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči podle vybraných věkových kategorií v letech 2007-2012
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Ke změnám v poptávce po formální dlouhodobé péči přispívá řada faktorů. Nárůst střední délky
života a dlouhověkosti vede k růstu počtu a podílu nejstarších seniorů. Riziko disability, křehkosti a
ztráty soběstačnosti se zvyšuje se stárnutím. Včasná a lepší diagnóza zlepšuje přežití a prodlužuje
délku nemoci a potenciálně zvyšuje také celkové náklady na péči, které však rostou zejména
v důsledku nákladných technologií a postupů a nových léků (faktorů na straně nabídky) spíše než
stárnutí populace a prevalence nemocnosti (poptávky). Důležitou roli hrají také očekávání pacientů a
lékařů.
Na straně nabídky dlouhodobou péči poskytují jak zařízení zdravotnická, tak poskytovatelé sociální.
V tomto ohledu bylo v roce 2012 celkem 690 pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory, počet
uživatelů pečovatelské služby dosahoval 114,2 tis. uživatelů.

2

Tato část využívá studii Wija, P. (2013) Dlouhodobé péče a zdravé stárnutí, která byla zpracována
v rámci tohoto projektu.
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Graf - Vývoj počtu domovů pro seniory domovů se zvláštním režimem a podílu lůžek na
ošetřovatelských odděleních v letech 2007-2012
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Graf - Vývoj počtu uživatelů pečovatelské služby a průměrné měsíční úhrady (v Kč) v letech 1996 až
2011
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Pozn.: Údaje zahrnují všechny uživatele PS bez ohledu na věk (osoby mladší 18 let tvořily 0,1 %
uživatelů PS, celkem 117 osob v roce 2011)
Zdroj: data MPSV (2013)
21

Důležitou otázkou pro zajištění kvalitní dlouhodobé péče je dostatečný počet kvalifikovaných
pracovníků ve zdravotních a sociálních službách a podpora neformálních pečovatelů. Specifickou
otázkou je podíl zdravotnického personálu na poskytování dlouhodobé péče v zařízeních sociálních
služeb. Ve všech typech sociálních služeb přitom pracuje více než 6 tis. zdravotnických pracovníků.
Růst vzdělání může být faktorem, který přispívá k tomu, že přímá péče je některými pracovníky
považována za „neatraktivní“ a považují se za příliš kvalifikované pro přímou péči („too posh to
wash“). Tato situace a případy zanedbávání péče vedla ve Velké Británii k diskusi o reformě přípravy
zdravotních sester a zavedení povinné roční praxe na pozici „pomocné sestry“ poskytující přímou
péči.
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Mediální obraz aktivního stárnutí3
Současnost lze charakterizovat jako mediální věk. „Žijeme v době, kdy do našich životů nebývalou
měrou vstupují média, která nabízejí velké množství neustále se opakujících interpretací našeho
života. Média nás informují o hodnotách, postojích a názorech, které především, právě díky médiím,
můžeme sdílet s ostatními.“ (Grabacká, 2007)
Stárnutí populace je jedním z témat, které na sebe láká pozornost médií. Jak argumentuje Škodová
(2012), jde o aktuální problém „jenž je neustále mediálně i politicky propírán“ … a „o tom, že
populace většiny vyspělých států rapidně stárne, je veřejnost téměř dennodenně informována ze
stran televizních, tištěných i internetových médií.“ Obecně převládá přesvědčení, že mediální obraz
seniorů je spíše negativní, přičemž starší lidé jsou prezentování jako ekonomická zátěž, která
vyžaduje pomoc a podporu naší společnosti. Stárnutí je obecně vnímáno jako negativní jev, se kterým
je třeba bojovat. Vnímání stáří a postoje většinové populace k seniorům přitom jsou, kromě jiných
faktorů, ovlivňovány informacemi a působením z médií. S určitou nadsázkou lze konstatovat, že
postoj veřejnosti k seniorům je takový, jak jej média prezentují, čímž se spolupodílejí na konstruování
reality. V extrémní podobě lze přitom použít často zmiňovaný výrok, že „co není v médiích, jako by
ani nebylo“.
Graf – Vývoj medializace stárnutí v tuzemských médiích
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Zdroj: Rokosová a Pelikánová (2013)
V tuzemských médiích dlouhodobě narůstá prostor věnovaný problematice stárnutí populace. Oproti
dětské populaci je však populace seniorská zobrazována méně často (v poměru cca 40/60).

3

Tato část využívá studii Rokosová, B. a Pelikánová, K. (2013). Mediální analýza: Aktivní, zdravé a
důstojné stárnutí, která byla zpracována v rámci tohoto projektu.
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Graf – Medializace seniorské a dětské problematiky v tuzemských médiích
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Zdroj: Rokosová a Pelikánová (2013)
V roce 2012 (971 příspěvků), který byl Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity, došlo oproti roku 2011 (70 příspěvků) ke skokovému nárůstu počtu příspěvků věnovaných
problematice aktivního, zdravého a důstojného stárnutí. Tento skokový nárůst se udržel i v první
polovině roku 2013.
Graf – Vývoj medializace aktivního/zdravého/pozitivního/produktivního stárnutí v tuzemských
médiích
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Zdroj: Rokosová a Pelikánová (2013)
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Většina zkoumaných příspěvků obsahuje pojmy senior-stáří-stárnutí již v samotném názvu.
Problematice se věnují zejména regionální tituly a internetová média. Z deníků převládají spíše
středově a levicově laděná média (MF Dnes, Právo, Haló noviny). Pro nejmocnější média (celostátní
televize a rozhlas) je aktivní stárnutí okrajovým tématem.
Drtivá většina (79 %) příspěvků má charakter zpravodajství. Počátkem roku média více využívají
analýz, během léta pak komentářů.
V roce 2012 došlo v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
k větší polarizaci příspěvků; oproti roku 2011 se vedle pozitivních zmínek objevily i negativní. Pozitivní
příspěvky (33 %) na toto téma však nad příspěvky negativními (3 %) převládají; nejvíce zmínek má
nicméně stále neutrální charakter.
Příspěvky se věnují zejména aktivnímu stárnutí v souvislosti s kulturou (211 příspěvků), tématem
práce a zaměstnanosti (83 příspěvky) a problematikou politiky (64 příspěvky). Největší četnost
negativních příspěvků je právě v oblasti ne/zaměstnanosti a ekonomiky. Srovnáním s výsledky jiných
mediálních analýz širšího tématu stárnutí nelze dovodit významnější závěry, kromě skutečnosti, že
sociální, politická a ekonomická témata obecně převažují v kontextu stárnutí populace nad tématy
zdravotnickými.
Grafy - Tematické zaměření zastoupených příspěvků
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K problematice se nejvíce vyjadřují, resp. jsou nečastěji citováni politici, zástupci zájmových sdružení,
lékaři a úředníci. Nejčastěji citovanou osobností byl náměstek ministra práce a sociálních věcí Jan
Dobeš, herečka a patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Květa
Fialová a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
Graf - Slovní mrak osobností vyskytujících se v analyzovaných příspěvcích

Zdroj: Rokosová a Pelikánová (2013)
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Index aktivního stárnutí a související doporučení pro ČR4
Index aktivního stárnutí (Active Ageing Index, AAi) se používá k vyjádření komplexity problematiky
aktivního stárnutí cestou kombinace řady ukazatelů dostupných v současné době, které jsou shrnuty
do složeného indexu členěného na čtyři domény příspěvek, resp. podíl placených aktivit /
zaměstnání, příspěvek neplacených aktivit / netržních výrobních činností, nezávislý a samostatný
život a potenciál pro aktivní stárnutí / umožňující prostředí.
Tabulka - Domény a ukazatele Indexu aktivního stárnutí (AAi)
Celkový index

Index aktivního stárnutí

Domény

Příspěvek
placených aktivit:

Sociální aktivita
a účast seniorů

Nezávislý
a samostatný život
seniorů

Potenciál
a umožňující
prostředí

Zaměstnanost 55–
69

Dobrovolná práce

Tělesná aktivita

Zbývající střední
délka dožití ve
věku 55 let

Zaměstnanost 60–
64

Péče o vlastní
děti a vnoučata

Dostupnost služeb

Zdravá střední
délka dožití ve
věku 55 let

Zaměstnanost 65–
69

Péče o seniory

Nezávislý život

Duševní pohoda

Zaměstnanost 70–
74

Účast na politice

Finanční
zabezpečení

Používání ICT*

Fyzikální bezpečí

Sociální propojení

Učení v dospělosti

Dosažené vzdělání

zaměstnání
Ukazatele

Skutečnost aktivního stárnutí

Kapacita k
aktivnímu stárnutí

*ICT – informační a komunikační technologie
Výpočet AAi je velmi podobný metodologii a základnímu zdůvodnění Indexu lidského rozvoje (Human
Development Index, HDI) použitého v rámci Programu vývoje Organizace spojených nádorů (Zaidi a
spol., 2012). Všechny ukazatele se pohybují v rozpětí od 0 do 100 procent, s tou normativní
interpretací, že čím je hodnota určitého ukazatele vyšší, tím lépe, při horní mezi 100. Jednotlivé
ukazatele se nejprve agregují uvnitř domén s použitím váženého průměru a jednotlivé domény se pak
agregují do AAi, rovněž s použitím váženého průměru.

4

Tato část využívá studii Rodrigues, R., Hofmarcher, M., Leichsenring, K. a Winkelmann, J. (2013).
Aktivní a zdravé stárnutí pro lepší dlouhodobou péči: Nový pohled na příklady inovativní praxe,
Evropské centrum, Vídeň, která byla zpracována v rámci tohoto projektu.
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Tabulka - Váhy přiřazené doménám a jednotlivým ukazatelům v AAi
Doména
Příspěvek placených
aktivit / zaměstnání

Váha domény

35

Příspěvek neplacených
aktivit / netržních
výrobních činností

35

Nezávislý a samostatný
život

10

Potenciál pro aktivní
stárnutí / umožňující
prostředí
20

Ukazatel
Zaměstnanost 55–59

Váha ukazatele
8,75

Zaměstnanost 60–64

8,75

Zaměstnanost 65–69

8,75

Zaměstnanost 70–74

8,75

Dobrovolná práce

8,75

Péče o vlastní děti a vnoučata

8,75

Péče o seniory

10,50

Účast na politice

7,00

Tělesná aktivita

1,00

Dostupnost služeb

2,00

Nezávislý život

2,00

Poměrný medián příjmu

1,00

Žádné riziko chudoby

1,00

Žádná materiální deprivace

1,00

Fyzikální bezpečí

1,00

Učení v dospělosti

1,00

Zbývající střední délka dožití v 55
letech

6,67

Zdravé střední délka dožití v 55
letech

4,67

Duševní pohoda

3,33

Používání ICT

1,33

Sociální propojení

2,67

Dosažení vzdělání

1,33

Poznámka: Váha určitého ukazatele označuje jeho příspěvek/podíl na celkovém AAi při zohlednění
individuální váhy tohoto ukazatele a současně váhy domény, do níž patří.
Také celkové hodnoty AAi se pohybují mezi 0 a 100 a je možno je interpretovat jako míru nebo
stupeň aktivního stárnutí, jichž je v té které zemi dosaženo.
Následující graf ukazuje výsledky výpočtů celkového AAi uspořádané v pořadí od nejvyšší k nejnižší
hodnotě za státy EU. Celkově platí, že situace je nejlepší ve skandinávských členských státech EU a
Nizozemsku. Česká republika se umístila lehce nad mediánem a dosahuje nejvyšších hodnot ze
všech nových členských států. I když jsou součástí AAi informace o zaměstnanosti, příjmu a
neplacených činnostech / sociální participaci, soustředí se tato část dále na domény a ukazatele
související úzce se zdravím a dlouhodobou péčí. Pro vypracování adekvátní politiky na podporu
aktivního stárnutí jsou důležitým zdrojem informací zejména ukazatele z oblasti společenských
aktivit, participace seniorů, nezávislý a samostatný život seniorů a ukazatele umožňujícího prostředí.
V kontextu České republiky jde hlavně o oblast zdravotní a dlouhodobé péče. Podrobnější analýza se
proto bude věnovat ukazatelům relevantním pro tyto domény.
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Obrázek - Výsledky celkového AAi

Zdroj: Zaidi a spol., 2013; Obr. 4.1. Poznámka: Výsledky jsou vyjádřeny jako procentní podíly.
Česká republika dosahuje lepších výsledků z relativního hlediska (tj. do jaké míry jsou vážené
agregované hodnoty ukazatelů, které tvoří jednu doménu, srovnatelné s průměrem EU pro tuto
doménu) v doménách „příspěvek, resp. podíl neplacených aktivit“ a „nezávislý život“. Absolutně je
však hodnota všech ukazatelů v doméně „příspěvek neplacených aktivit“ pro Českou republiku
obecně nižší, což platí také pro většinu zemí EU. Celkově je však Česká republika nejlepší z nových
členských zemí, z hlediska AAi je lepší než země s vyšším HDP na obyvatele, jako jsou Francie, Itálie a
Belgie.
Bližší pohled na výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů poskytuje další vysvětlení relativního
postavení České republiky a zdůrazňuje oblasti, které jsou zvláště významné pro veřejnou politiku, tj.
oblasti, v nichž je potenciál pro dohánění největší (následující tabulka).
Tabulka - Přehled hodnot jednotlivých ukazatelů dosažených v České republice
Ukazatel

Zaměstnanost 55–59
Zaměstnanost 60–64
Zaměstnanost 65–69
Zaměstnanost 70–74
Dobrovolná práce

Hodnota
v České
republice, v %
67,1
25,2
9,5
3,6
12,9

Hodnota v zemi
s nejvyšší
hodnotou, v %
80,7
61,0
24,5
21,4
32,7

Nejlepší země

Švédsko
Švédsko
Rumunsko
Rumunsko
Rakousko
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Péče o vlastní děti a vnoučata
Péče o seniory
Účast na politice
Tělesná aktivita
Dostupnost služeb
Nezávislý život
Poměrný medián příjmu

37,2
14,8
12,3
5,4
94,8
86,2
82,0

53,7
17,1
26,5
28,9
99,0
99,3
100,0

Itálie
Finsko
Švédsko
Švédsko
Slovinsko
Švédsko
Lucembursko
a Maďarsko
Žádné riziko chudoby
98,7
98,7
Česká republika
Žádná materiální deprivace
95,7
99,9
Lucembursko
Tělesné bezpečí
89,8
95,1
Polsko
Učení v dospělosti
4,2
22,3
Dánsko
Zbývající střední délka dožití v 55 (a)
50,6
59,2
Francie
Zdravá střední délka dožití v 55
57,6
77,1
Švédsko
Duševní pohoda
61,0
87,2
Dánsko
Používání ICT
31,0
75,0
Švédsko
Sociální propojení
47,5
75,6
Portugalsko
Dosažené vzdělání
83,4
85,7
Německo
Poznámka: Jsou zvýrazněny ukazatele analyzované v této části; (a) vyjádřeno jako % z 50 let
středního dožití ve věku 55 let.
Ukazatele zvýrazněné v tabulce 2.2 ukazují prostor pro dohánění zemí na vedoucích pozicích. V této
souvislosti je v České republice potenciál pro zlepšení nejvyšší v oblastech jako „dobrovolná práce“ a
„tělesná aktivita“. Potenciál pro aktivní stárnutí by mohly zvýšit také lepší zdravotní výsledky a
v tomto smyslu jsou důvodem ke znepokojení skóre České republiky dosažená ve zdravém středním
dožití, v duševní pohodě a sociální izolaci.

Lepší zdravotní výsledky dosažené prevencí a zdravým životním stylem
Při pohledu na ukazatele aktivního stárnutí související se zdravím je postavení České republiky ve
srovnání s vedoucími zeměmi nebo dokonce s průměrem EU ve většině těchto ukazatelů špatné
(např. tělesná aktivita, zbývající střední délka dožití ve věku 55 let nebo duševní pohoda). To se
shoduje s výsledky nedávného výzkumu „úspěšného stárnutí“ v Evropě, což je pojem, který je blíže
k pojetí stárnutí orientovanému více na zdraví. Tento výzkum zjistil, že senioři v České republice
(společně s Polskem, Španělskem a Itálií) na tom se zdravím moc dobře nejsou (Hank, 2011).
Význam tělesné aktivity jako determinujícího faktoru dobrého tělesného a duševního zdraví
prokázala řada studií (srov. Blair a spol., 1995; Taylor a spol., 1985; Herman, 2000; Paterson a
Warburton, 2010; a jeden přehled důkazů, Kruk, 2007). Výzkum provedený na individuální úrovni
ukazuje, že vedle dostupnosti sportovního vybavení má na provádění přiměřené tělesné aktivity
příznivý vliv sociální propojení (Wendel-Vos a spol., 2007).
Přestože nejsou důkazy o vlivu věku na tělesnou aktivitu jednoznačné (srov. Koeneman a spol., 2011),
ukazují výsledky průřezových studií, že starší lidé se věnují tělesné aktivitě méně než zbytek
populace. Česká republika není žádnou výjimkou, úrovně tělesné aktivity seniorů však jsou zde
obzvláště nízké.
Situace je podobná také ve smyslu celkově špatné situace v oblasti rizikových faktorů, jako jsou
konzumace tabáku a alkoholu, a obezita (následující tabulka). Pozice České republiky ve všech těchto
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rizikových faktorech je ve srovnání s průměrem OECD špatná (OECD Health Database). Češi mají
například čtvrtou nejvyšší konzumaci alkoholu ze všech zemí OECD a prevalence osob, které denně
kouří, se v české populaci dospělých dokonce zvýšila a je v rozporu s klesajícím trendem
pozorovaným v téměř všech ostatních zemích OECD (OECD, 2011). Úsilí o provádění screeningu
karcinomu prsu – nejčastější příčiny zhoubných nádorů u žen – a karcinomu děložního hrdla – formy
zhoubného nádoru, jíž je možno předejít a již je možno při včasné detekci vyléčit – patří v České
republice i nadále k nejnižším v zemích OECD. Rozdíly ve využití a implementaci preventivních
opatření nejsou dány pouze dostupnými zdroji ve zdravotnictví nebo dostupností zdravotní péče
(starší obyvatelé České republiky obojího pohlaví uvádějí nízkou úroveň neuspokojených potřeb
ve zdravotní a stomatologické péči), ale závisejí také na finančních pobídkách zapracovaných do
systému zdravotní péče, např. jak jsou PL placeni za screeningové postupy (Josut a spol., 2012).
Tabulka - Vybrané ukazatele rizikových faktorů a screeningu zhoubných nádorů v České republice a
OECD – 2009 nebo poslední dostupný rok
Osoby
kouřící
denně (%
dospělé
populace)

Konzumace
alkoholu
(litry na
osobu 15+)

Obézní
populace
(% celé
populace)
(a)

Pravidelná
tělesná
aktivita (%
osob 55+)
(b)

Mamografický
screening (%
žen 50–69)

Screening
karcinomu
děl. hrdla
(% žen 20–
69)

Česká
republika

24,6

12,1

17,0

5,4

48,5

47,7

Průměr
OECD

22,1

9,1

16,9

--

62,2

61,1

Zdroj: OECD Health Database (Údaje získány 18. ledna 2013). Provedeny vlastní výpočty na základě
databáze Eurobarometr, Zvláštní vydání 334/2010. Poznámky: (a) Měřená obezita, BMI ≥ 30; (b)
Pravidelná tělesná aktivita je definována jako tělesná aktivita nebo sport nejméně pětkrát týdně.
Kouření, konzumace alkoholu a sedavý životní styl patří k rizikovým faktorům nejčastějších příčin
úmrtí v České republice, jako jsou respirační onemocnění a maligní nádory. V případě respiračních
onemocnění byla v České republice standardizovaná úmrtnost 344,14 na 100 000 úmrtí, což bylo
méně, než je průměr nových členských států, ale dvakrát více než průměr EU (WHO Europe, databáze
Zdraví pro všechny)5. Standardizovaná úmrtnost na druhé zmíněné onemocnění byla 195,59, což bylo
více než v EU i v nových členských státech (WHO Europe, databáze Zdraví pro všechny).6
Odrazem těchto skutečností je hodnota střední délky dožití ve věku 55 let.7 Při střední délce dožití
v České republice 25,3 roku je střední délka dožití českých žen i mužů ve srovnání s ostatními zeměmi
EU krátká, např. ve srovnání s 29,6 roku ve Francii (Eurostat8). Je však třeba uvést, že postavení České
republiky měřené tímto ukazatelem je stále ještě nejlepší (nejdelší) ze všech nových členských států,
což je pozorování platné i v jiných oblastech.

5

Údaje získány 18. ledna 2013.
Údaje získány 18. ledna 2013.
7
Skutečný ukazatel se vztahuje ke střední délce dožití ve věku 55 let a k referenční hodnotě
střední délky dožití délky 50 let. V České republice to znamená, že střední délka dožití věku 55 let je
pouze polovina z těchto 50 let, tj. střední délka dožití ve věku 55 let je 25,3 roku.
8
Údaje získány 18. ledna 2013.
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Navzdory této poměrně krátké střední délce dožití ve věku 55 let došlo v České republice v minulosti
ke značnému pokroku ve střední délce dožití (Bryndová a spol., 2009). Důvodem ke znepokojení však
je, že tohoto zvýšení střední délky dožití bylo dosaženo na úkor zhoršeného zdraví starších osob a že
tento trend dále pokračuje: lidé budou žít delší, ale stále méně zdravé životy. Z 25,3 roku, po něž
budou Češi v průměru žít po dovršení věku 55 let, bude pouze polovina prožita v dobrém zdraví, tj.
bez jakýchkoli omezení aktivity. Výsledky studie Global Burden of Disease Study 2010 ukazují, že
v období let 1990 až 2010 a pro EU jako celek bylo prodloužení střední délky dožití ve věku 50 let
doprovázeno expanzí počtu let života ve špatném zdravotním stavu, u mužů i u žen. Narůst střední
délky dožití v tomto věku u českých mužů (+4,8 roku) i žen (+4,1 roku) byl poměrně značný, ale téměř
polovina získané střední délky dožití bude strávena ve špatném zdravotním stavu. To vytváří další
výzvy a úkoly ve smyslu aktivního působení na seniory, aby žili delší část svých zbývajících životů
v dobrém zdraví.
Obrázek - Prodloužení středního délky dožití a roky strávené ve špatném zdravotním stavu ve věku
50 let v letech 1990–2010
Muži

Ženy

Zdroj: Vlastní výpočty na základě Global Burden of Disease Study 2010. Poznámka: Roky strávené ve
špatném zdravotním stavu jsou definovány jako rozdíl mezi střední délkou dožití ve věku 50 let a
nadějí dožití přizpůsobenou na míru zdraví ve věku 50 let.

Umožnění participace seniorů ve společnosti
Výsledky Průzkumu zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe, SHARE) ukazují, že senioři v České republice výrazně využívají k naplnění svých
potřeb péče neformální péči (Rodrigues a spol., 2012). Podle údajů v tabulce poskytují starší osoby
značnou část neformální péče ve srovnání s nejlepší zemí z hlediska tohoto ukazatele, i když je tento
podíl nižší než péče o vnoučata.
V zemích s relativně nízkou dostupností služeb formální péče a/nebo větší závislostí na peněžních
dávkách v hotovosti starším závislým dospělým osobám se zdá, že neformální péče zaujímá menší
podíl osob v pozdějších stadiích života, zato však ve větší intenzitě, tj. je poskytováno více hodin péče
(Bolin a spol., 2008). To naznačuje existenci vztahu mezi službami poskytování péče a poskytováním
neformální péče staršími dospělými, který je mnohem komplexnější, než popisuje hypotéza „efektu
vytěsnění“ („crowding-out“), tj. poskytování služeb péče může ve skutečnosti zvýšit účast více
neformálních pečujících osob poskytujících péči v omezeném počtu hodin. Do jisté míry je tento jev
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kompatibilnější s aktivním stárnutím, protože umožňuje pokračující, ale omezené poskytování péče a
tím udržení zdraví starších pečujících osob (Hoffmann a spol., 2012). Dostupnost peněžních dávek na
péči, jako v případě českých příspěvků na dlouhodobou péči, může být také pobídkou pro
poskytování péče osobami žijícími v domácnosti, včetně seniorů. Nebezpečí spočívá v tom, že takto
poskytovaná péče může být příliš intenzivní (náročná) a poškozovat zdraví starších ošetřujících osob.
Průměrný počet hodin péče poskytované osobami staršími než 50 let v jednom týdnu v České
republice je zhruba 12 (Rodrigues et al., 2012:64). I když je tato míra zátěže péčí mnohem nižší ve
srovnání např. s průměrem 20 hodin, které osoby starší než 50 let poskytují ve Španělsku, je tato
zátěž přesto poměrně vysoká. Kromě toho mají mnohé z těchto ošetřujících osob relativně nízké
úrovně vzdělání a jsou vystaveny vyššímu riziku špatného zdraví. Tento ukazatel sociální participace
seniorů proto přináší značně ambivalentní obraz aktivního stárnutí.
Poskytování dávek na dlouhodobou péči může také utvářet participaci starších osob na životě
společnosti. Finanční dávky mohou být například pobídkou pro seniory, aby převzali roli pečujících
osob a přispívali společnosti prostřednictvím netržních aktivit. Dostupnost kombinace ústavní a
domácí péče může také přispívat k udržení seniorů v jejich komunitách po co nejdelší dobu. Přestože
pokrytí formálních služeb dlouhodobé péče je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nižší, zdá se,
že Česká republika realizuje kombinaci dávek, která upřednostňuje péči poskytovanou seniorům
v jejich vlastních domácnostech; to jde ruku v ruce s nízkou mírou ústavní péče o seniory (obrázek
2.3). Pokrytí dávkami na péči (příspěvky na dlouhodobou péči) je navíc podle evropských měřítek
poměrně vysoké.
Obrázek - Kombinace péče (domácí a ústavní péče) a dávek dlouhodobé péče o starší občany (2009
nebo poslední dostupný rok)

Zdroj: Rodrigues a spol., 2012: Obrázek 7.3 (reprodukce obrázku ze zdroje). Poznámka: Belgie a
Rakousko pro osoby 60+. Francie pro osoby 60+ pro domácí péči. Některé národní zdroje odkazují na
věkové skupiny, které se nemusí shodovat s hranicí věku 65+ (viz Statistickou přílohu práce Rodrigues
a spol., 2012). Itálie (a) odkazuje na Indennità di accompagnamento. Spojené království se vztahuje
pouze k Anglii.
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Zatímco se domácí péče jeví jako důležitý pilíř poskytování formálních nebo neformálních služeb
seniorům, kteří potřebují péči, je v České republice špatná situace v oblasti sociálních kontaktů,
pokud jsou měřeny ukazateli duševního zdraví a subjektivní pohody starších osob. V tomto kontextu
se Česká republika neliší od nových členských států (třebaže je zde situace o něco lepší), které rovněž
mají v těchto dvou indikátorech nízká skóre. Při soustředění na sociální kontakty je důležité zdůraznit
potenciální efekty výše zmíněného postupného prosakování a spojení s jinými dimenzemi aktivního
stárnutí. Wendel-Vos a spol. (2007) dokazují, že sociální propojení je ve vztahu kladného spojení
s prováděním tělesné aktivity. To ukazuje, že intervence v některých oblastech aktivního stárnutí by
mohly vést k pozitivním vnějším efektům v jiných oblastech a posílit schopnost a potenciál
evropských seniorů k aktivnímu stárnutí.
Také participace na dobrovolné práci je oblastí, kde je v České republice poměrně velký prostor pro
zlepšování. Zapojení do dobrovolné práce se v jednotlivých zemích značně liší. Zdá se však, že na
individuální úrovni souvisí dobrovolná práce se zdravotním stavem, příjmem a věkem (Ehlers a spol.,
2011). Všeobecně je přijímán názor, že dobrovolná činnost by měla být pro starší osoby snazší,
protože se předpokládá, že mají na provádění této činnosti čas i finanční zdroje (Wiepking a James III,
2012).
V tomto smyslu by si měla Česká republika stejně jako mnohé východoevropské země vést poměrně
dobře, protože míra chudoby je zde u seniorů poměrně nízká. Zdá se však, že dobrovolná činnost je
mnohem komplexnější a mají na ni velký vliv faktory dané země (Acik-Toprak, 2009). Jedná se hlavně
o míru, resp. stupeň participace na politice a transparentnosti v určité společnosti, ale také o
historické faktory, jako jsou přítomnost silné občanské společnosti nebo déletrvající demokratická
tradice a režim sociálního blahobytu. Inkluzivnější a štědřejší režimy sociálního blahobytu, které
zdůrazňují rovnost, jsou proto spojeny s vyšší mírou dobrovolné činnosti. Nižší participace na
dobrovolných činnostech vykonávaných staršími osobami v České republice by proto mohla být
zakořeněna v širší společenské a historické problematice spojené s rolí občanské společnosti a
„dobrovolnosti“ v dřívějších komunistických dobách. Tato argumentace je potvrzena tím, že Česká
republika má stejně jako další země s nízkou mírou participace na dobrovolných činnostech nízká
skóre v OECD ukazateli politické participace a konzultace v zákonodárství (OECD, Index lepšího
života).9
Vedle zlepšení obecné rovnosti a politického vládnutí jsou však další faktory, které by sociální politika
mohla ovlivnit. Kholi a spol. (2009) ukazují, že participace v oblasti, kterou autoři nazývají formální
sociální vztahy, např. účast na dobrovolných činnostech nebo v politických organizacích, je ve vztahu
kladné korelace s udržením sociálních vztahů. V tomto smyslu by podpoření sociálních kontaktů
seniorů mohlo přispět také k dosažení vyšší participace na dobrovolných činnostech.
Co se týče další formy netržní participace starších občanů ve společnosti – péče o vnoučata, nižší
tendence k péči o vnoučata v České republice by mohla odrážet nižší „potřebu“ tohoto typu péče,
protože participace českých žen na pracovním trhu je relativně nízká. Poskytování formální péče o
děti je poměrně řídkým jevem a také zaměstnanost matek je poměrně nízká (OECD, Family
Database10): 58,8 % v České republice ve srovnání s průměrem OECD 66,2 %.11

9
10
11

Údaje získány 27. ledna 2013.
Údaje získány 17. ledna 2013.
Zaměstnanost matek s dítětem mladším než 15 let.
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Je možno shrnout, že analýza výsledků AAi pro Českou republiku naznačuje, že kroky veřejné politiky
musí být komplexní a inkluzivní. Z hlediska podpoření potenciálu občanů v České republice
k aktivnímu a zdravému stárnutí se objevily specifické priority. Podle těchto prioritních oblastí by
strategie a politické iniciativy měly:






realizovat preventivní přístupy, mimo jiné tělesnou aktivitu a agentury, které pomáhají
koordinovat různé organizace, sektory a profesionály;
informovat o zdravých životních stylech také ve vyšším věku a podporovat je;
podpořit poskytovatele neformální péče a zlepšit propojení mezi formální a neformální péčí;
věnovat pozornost duševnímu zdraví v širším pojetí a podporovat (starší) občany
s psychickými problémy;
usnadnit a podporovat sociální vztahy (sousedské vztahy, vztahy v místním prostředí) a
participaci seniorů na dobrovolných aktivitách, což by mohlo představovat politické aktivity,
které „posilují samy sebe“.

Vývoj těchto strategií a reforem vyžaduje participaci a koordinaci několika zúčastněných subjektů
z různých vládních úrovní (např. centrální, regionální a místní správní úrovně) a oblastí politiky (např.
zdravotní a dlouhodobá péče). To zdůrazňuje důležitost víceúrovňového vládnutí při dosažení
aktivního stárnutí. Následující část se bude věnovat výzvám a úkolům spojeným s vývojem politických
aktivit na podporu aktivního stárnutí z pohledu vládnutí. Budou prezentovány vybrané strategie
z jiných zemí EU, na nichž se podílejí různé úrovně vládnutí.
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Strategické pojetí aktivního stárnutí
Cílem strategií je vymezení toho, jak nejlépe použít dostupné zdroje, které můžeme mít k dispozici
k dosažení našich cílů. V případě aktivního stárnutí jde o neširší spektrum cílů zpravidla vztažených ke
kvalitě života.
Strategie lze definovat jako vztah mezi prostředky, způsoby a cíli. Jak uvádí Moravec a Ludvík (2011ú
jakékoliv cíle, či ambice totiž musí být formulovány přísně s ohledem na potenciálně dostupné zdroje
a proveditelné způsoby jejich využití. Proto ani strategie v oblasti aktivního stárnutí není možné
vnímat izolovaně, ale s ohledem na možnosti veřejných a dalších rozpočtů. Strategické dokumenty lze
v této oblasti dohledat jak na úrovni mezinárodní, národní i subnárodní.

Aktivní stárnutí ve strategiích mezinárodních organizací
Dlouhodobá historie obecného strategického přístupu
Debata o potřebě přizpůsobit veřejnou správu a systémy sociální a zdravotní péče měnícím se
demografickým, společenským a ekonomickým trendům je velmi často předmětem zájmu
mezinárodních organizací.

OSN
OSN je mezinárodní organizací, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. Jedním z jejich cílů je
spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních
otázek. Právě do oblasti ekonomického a sociálního rozvoje spadá problematika stárnutí.
Jedním z prvních mezinárodních dokumentů věnujících se problematice stárnutí byl Vídeňský
mezinárodní akční plán stárnutí z roku 1982. Tento dokument usiloval o posílení schopnosti států a
společnosti řešit účinně stárnutí populace, využívat rozvojového potenciálu seniorů a reagovat na
jejich potřeby. Zahrnoval 62 doporučení zaměřených do následujících odvětví: zdraví a výživa,
ochrana starších konzumentů, bydlení a životní prostředí, rodina, sociální zabezpečení, zabezpečení
příjmu a zaměstnání a vzdělávání.
Oblast: Zdraví
Péče určená pro zmírnění znevýhodnění, adaptaci zbývajících funkcí, úlevě od bolesti, zachování
lucidnosti, pohodlí a důstojnosti postižených a pomoci jim znovu realizovat své naděje a plány, a to
zejména v případě starších lidí, je stejně důležitá jako kurativní léčba.
Péče o seniory by měla jít nad rámec řešení onemocnění a měla by zahrnovat jejich celkový
blahobyt, s ohledem na vzájemnou závislost fyzických, mentálních, sociálních, duchovních a
environmentálních faktorů
Včasná diagnóza a vhodná léčba, je nutná, stejně jako preventivní opatření, aby se snížila postižení a
nemoci související se stárnutím
Zvláštní pozornost by měla být věnována poskytování zdravotní péče velmi starým, a těm, kteří mají
omezení ve svém každodenním životě.
Pozornost je třeba věnovat ý péči o nevyléčitelně nemocné, dialog s nimi a podpoře jejich blízkých v
době ztráty, kteří vyžadují zvláštní úsilí, které jde nad rámec běžné lékařské praxe.
Trend zvýšených nákladů sociálních služeb a systému zdravotní péče by měl být kompenzováno díky
užší koordinaci mezi sociální péčí a zdravotnickými službami a to jak na úrovni států, tak na úrovni
komunit.
Obyvatelstvo jako celek by mělo být informováno s ohledem na práci se seniory, kteří potřebují péči.
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Samotní senioři by měli být vzděláváni v péči o sebe. Těm, kteří pracují se seniory doma nebo v
ústavech, by se mělo dostat základního vzdělání.
Kontrola života stárnoucích by neměla být ponechána pouze na zdravotnictví, sociální služby a další
pečující pracovníky, protože stárnoucí lidé sami obvykle nejlépe vědí, co je potřeba a jak by to mělo
být provedeno.
Účast seniorů na rozvoji zdravotní péče a fungování zdravotnických služeb by měly být podporovány.

Na Vídeňský akční plán navázaly Zásady OSN pro starší osoby z roku 1991. Tyto velmi obecné zásady
měly příslušné vlády včlenit do svých národních programů, kdykoli je to možné. Celkem 18 zásad bylo
seskupeno do pěti oblastí: nezávislost, zapojení do společnosti, péče, seberealizace a důstojnost. Ve
vztahu ke aktivnímu zdravému stárnutí lze kupříkladu uvést jako relevantní požadavek na to, aby
senioři měli přístup ke zdravotní péči, která by jim pomohla udržet nebo nabýt optimální úroveň
tělesného, duševního a emočního zdraví a zabránit nebo zpozdit propuknutí nemoci nebo aby senioři
měli možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče zajišťující ochranu, rehabilitaci,
sociální a duševní stimulaci v humánním a bezpečném prostředí.
V roce 1999 byl vyhlášen OSN Mezinárodní rok seniorů. K tomuto roku byly zpracovány koncepční a
operativní pracovní rámec, náměty pro aktivity na národní i místní úrovni. Cílem bylo zvýšit povědomí
o problémech, se kterým se senioři potýkají, jako například zneužívání starších lidí. Je však třeba
konstatovat, že většina aktivit zůstala poměrně abstraktní bez konkrétního praktického dopadu.
Patrně nejzásadnějším dokumentem OSN byl Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí
přijatý v Madridu v roce 2002. Na rozdíl od akčního plánu z roku 1982 se nový plán orientoval více na
rozvojové země a země s transitivní ekonomikou. Obsahoval 117 doporučení rozčleněných do tří
prioritních směrů: senioři a rozvoj, uchování zdraví, tělesné a duševní pohody až do stáří, zajištění
příznivého a podpůrného prostředí. Z hlediska priorit promítnutých do tohoto dokumentu se jako
nejdůležitější v souvislosti s aktivním a zdravým stárnutím jeví podpora zdraví a tělesné a duševní
pohody během života, zajištění univerzálního a rovného přístupu ke zdravotním službám, řešení
problematiky HIV/AIDS ve vztahu k seniorům, výcvik poskytovatelů péče a zdravotnického personálu
a řešení potřeb seniorů v oblasti duševního zdraví. Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí
stanovil na rozdíl od předchozího dokumentu z roku 1982 rovněž mechanismy jeho pravidelného
hodnocení a kontroly plnění na mezinárodní, národní a regionální úrovni.
Problém
Podpora zdraví a pohody po
celý život

Univerzální a rovný přístup
ke zdravotním službám

Starší lidé a HIV/AIDS

Cíl
Snížení kumulativních účinků faktorů, které zvyšují riziko nemocí a
v důsledku toho možnou závislost ve stáří
Vypracování politik k prevenci špatného zdravotního stavu starších
lidí
Přístup starších lidí k potravinám a dostatečné výživě
Vyloučení sociální a ekonomické nerovnosti na základě věku, pohlaví
nebo jiných důvodů, včetně jazykových bariér, aby se zajistilo, že
starší lidé budou mít univerzální a rovný přístup ke zdravotní péči
Rozšíření a posílení služeb primární zdravotní péče, aby se splnily
potřeby starších lidí a podpořilo jejich začlenění do procesu
Rozvíjení kontinua zdravotní péče k naplnění potřeb starších lidí
Zapojení starších lidí do rozvoje a posílení služeb primární a
dlouhodobé péče
Zlepšení v posouzení účinku HIV/AIDS na zdraví starších lidí, ať již jde
o lidi postižené infekcí nebo o poskytovatele péče infikovaným nebo
přežívajícím rodinným příslušníkům
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Výcvik poskytovatelů péče a
profesionálních pracovníků
ve zdravotnictví
Potřeby duševního zdraví
starších lidí
Starší lidé a zdravotní
postižení

Poskytování postačujících informací, výcvik v poskytování péče,
dovednostech, léčení, léčebné péči a sociální podpoře starším lidem,
kteří žijí s HIV/AIDS, a lidem, kteří o ně pečují
Zvýšení a uznání příspěvku starších lidí k rozvoji, uznání jejich role
jako pečovatelů o děti s chronickými nemocemi, včetně HIV/AIDS a
jejich role náhradních rodičů
Poskytování zlepšených informací a výcviku o potřebách starších lidí
profesionálním a poloprofesionálním pracovníkům
Rozvíjení komplexních služeb duševního zdraví, počínaje prevencí a
včasnou intervencí, po poskytování léčení a zvládání problémů
duševního zdraví starších lidí
Udržení maximální funkční kapacity v celém průběhu života a
prosazení plné účasti starších lidí se zdravotním postižením

V posledních letech se OSN soustředila zejména na rozpracování tématické i regionální
implementační strategie a rámce hodnocení naplňování Madridského mezinárodního akčního plánu.
V pěti světových regionech jsou mapovány současné trendy politického vývoje a současně
zdůrazněny priority s cílem podpořit vlády členských států lépe posoudit situaci starších osob a
nastavit podmínky pro technickou spolupráci. V Evropském regionu jsou jako nejzásadnější vnímány
aktivity v oblasti udržitelnosti důchodových systémů, udržení seniorů na trhu práce a vytváření
systémů kvalitní dlouhodobé péče.
OSN tak pokračuje v průkopnické obhajobě práv starších lidí, konkrétně pak práva na zdravotní péči a
rovnosti při uplatňování tohoto práva. Základním prizmatem je přitom vnímání investic do zdraví jako
předpoklad snížení potřeby intensivní kurativní péče a umožnění seniorské generace participovat na
ekonomických aktivitách společnosti. Diverzita situace členských států OSN současně znamená, že se
politické deklarace a jiné dokumenty soustředí na témata z celosvětového pohledu a akcent
přetrvává v řešení naléhavějších problémů rozvojových a méně rozvinutých států (jako je například
problematika HIV/AIDS), které nejsou z pohledu našeho státu natolik naléhavé a prioritní.

WHO
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) je agenturou Organizace spojených
národů, jejímž cílem je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. WHO podporuje mezinárodní
technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění
některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. To zahrnuje i boj proti rostoucí
nerovnosti ve stáří, podporu přizpůsobení zdravotních systémů měnícím se potřebám stárnoucí
populace a rozšiřování vědomostní základny poskytované zdravotní a sociální péče pro starší lidi.
WHO podporuje zdravé stárnutí v regionu prostřednictvím řady strategií a akčních plánů pro prevenci
a kontrolu nepřenosných nemocí, posílení zdravotních systémů a zlepšení zdravotních služeb. Mezi
klíčové oblasti zájmu patří: prevence pádů, podpora fyzické aktivity, očkování starších lidí a prevence
infekčních onemocnění ve zdravotnických zařízeních, veřejná podpora pro neformální poskytování
péče se zaměřením na domácí péči, včetně péče o vlastní osobu, budování kapacit v geriatrii a
gerontologii mezi pracovníky ve zdravotní a sociální péči, prevence sociální izolace a sociálního
vyloučení, strategie pro zajištění kvality péče o starší osoby, s důrazem na demenci a paliativní péči o
dlouhodobě nemocné, prevence špatného zacházení se staršími občany.
Mezi nejvýznamnější strategický program WHO lze zařadit program Zdraví pro všechny v 21. století.
Tento program vychází z deklarace přijaté na světovém zdravotnickém shromáždění v roce 1998, kde
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členské státy formulovaly základní politické principy péče o zdraví. Program Zdraví pro všechny v 21.
století je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů
zdravotního stavu obyvatelstva. Pátý cíl se přitom věnuje zdravému stárnutí s tím, že do roku 2020 by
měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě
společnosti. Pro členské státy Světové zdravotnické organizace byl tento program podnětem a
návodem k vlastnímu řešení otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak dosáhnout společného
evropského programu k povznesení zdravotního stavu národů a regionu.
Cíl 5: Zdravé stárnutí
Cíl

Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní
potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti.
Dílčí úkol 5.1
Střední délka života a pravděpodobná délka života bez zdravotního postižení
by se měla prodloužit u 65letých osob alespoň o 20 %.
Dílčí úkol 5.2
Nejméně o 50% zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím
prostředí takovou úroveň zdraví, která jim umožňuje uchovat si
soběstačnost, sebeúctu a své místo ve společnosti.
Podle doporučení WHO je takového víle možné dosáhnout tím, že:


veřejné politiky, včetně těch, které souvisejí s bydlením, příjmy a dalšími opatřeními, které
zlepšují autonomii lidí a jejich sociální produktivitu, budou brát plně v úvahu potřeby a názory
starších lidí;
 zdravotní politika připraví na zdravé stárnutí prostřednictvím podpory zdraví a ochrany v
mladším věku;
 zdravotní a sociální služby budou podporovat seniory v jejich každodenním životě podle jejich
potřeb a názorů, budou dostupné a pomohou jim, aby se staly aktivní a aby si pomohli sami;
 každá komunita bude vyvíjet programy, které koordinují, sledují a vyhodnocují dostupné služby
pro seniory a zajistí, že budou k dispozici dostatečné zdroje pro tento úkol;
 politiky umožní starším lidem využívat zbývající kapacity a zajistí přístup k odpovídající péči,
terénním službám, zařízením a sociální podpoře.
Doporučené oblasti pro formulování ukazatelů:



Ukazatele úmrtnosti vztahující se k příslušné věkové skupině a příčiny úmrtí
Dostupná statistika o nemocnosti a postižení mezi seniory

V roce 2000 WHO přejmenovalo svůj program na Stárnutí a průběh života čímž opětovně zdůraznilo
potřebu řešit výzvu stárnutí populace během celého životního cyklu. Další rozpracování konceptu
"aktivního stárnutí" je obsaženo v dokumentu „Aktivní stárnutí: rámec politiky“ (Active ageing: A
Policy Framework). Tento rámec má za cíl podpořit diskusi a formulaci akčních plánů, které podporují
zdravé a aktivní stárnutí. Stárnutí populace je vnímáno jako globální fenomén, který vyžaduje
mezinárodní, národní, regionální a místní reakci. Dokument obsahuje tři pilíře aktivního stárnutí:
zdraví, účast a bezpečnost. V oblasti zdraví je pozornost věnována prevenci a snížení zátěže
zdravotního postižení, chronických onemocnění a předčasné úmrtnosti, dále pak snižování rizikových
faktorů spojených s hlavními chorobami a soustředěním se na faktory, které chrání zdraví v průběhu
života a rozvíjení kontinua cenově dostupných, vysoce kvalitních a přátelských zdravotních a
sociálních služeb, které se zaměřují na potřeby a práva žen a mužů, během jejich stárnutí.
V roce 2012 WHO přijalo novou strategii na podporu zdraví a blahobytu „Zdraví 2020“ (Health2020),
která podporuje integraci a harmonizaci aktivit směřujících k podpoře zdraví a blahobytu napříč
odvětvími na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Strategie se zaměřuje na hlavní problémy 53
členských států regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování
veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. Přijetí nové
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strategie vychází z předpokladu, že další vývoj veřejného zdravotnictví je možný pouze za spolupráce
všech složek společnosti a všech úrovní státní správy. Tato strategie byla pro evropský region dále
rozpracována v dokumentu Strategie a akční plán pro zdravé stárnutí v Evropě, 2012 – 2020
(Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020)
WHO svými aktivitami podporuje koncept, že spíše než škatulkovat starší lidi, je třeba soustředit se
na fenomén stárnutí v celoživotní perspektivě. Strategické programy WHO usilují o měřitelnost
stanovovaných cílů, strategické cíle WHO v oblasti zdravého stárnutí jsou tak poměrně exaktní a
prakticky využitelné (fyzická aktivita starších lidí, očkování starších lidí, prevence pádů, prevence
špatného zacházení se seniory či podpora neformální poskytování péče, se zaměřením na domácí
péči). Strategie WHO také kladou velký důraz na participativní řízení. Jejich rozpracování členskými
státy tak nese velký potenciál.

EU
Evropská unie dlouhodobě uznává důležitost stárnutí populace a vyvíjí politiku v několika oblastech.
Již na zasedání Evropské rady ve Stockholmu v roce 2001 byly položeny základy pro strategii
vyrovnávající se s hlavními směry hospodářských a rozpočtových problémů spojených se stárnutím
obyvatelstva s cílem podnítit členské státy, aby snížovali dluh v rychlém tempu, zvyšovali
zaměstnanost a produktivitu práce a zahájily reformy důchodů, zdravotnictví a systémů dlouhodobé
péče.
Na neformálním summitu v Hampton Court v roce 2005 , hlavy států a vlád uznaly, že demografické
stárnutí je jednou z hlavních výzev, jimž EU bude muset čelit v nadcházejících letech . Výsledkem je,
že v říjnu 2006 Evropská komise představila své názory na demografické výzvy , které je třeba čelit ve
svém sdělení s názvem "Demografická budoucnost Evropy - učiňme z problému výhodu ". Zde Komise
identifikovala pět politických reakcí, jejichž prostřednictvím by členské státy měly reagovat na
demografické změny a stárnutí obyvatelstva. Těmito oblastmi jsou demografická obnova díky lepší
podpoře pro rodiny s dětmi, zaměstnanost - zejména prostřednictvím více pracovních míst a delší
pracovní aktivitě v lepší kvalitě, produktivnější a konkurenceschopnější evropská ekonomika,
přijímání a integrace přistěhovalců a udržitelné veřejné finance - záruka odpovídající sociální ochrany
a spravedlnosti mezi generacemi .
V dubnu 2009 vydala Evropská komise sdělení o řešení dopadu stárnutí populace v EU. Představila
zde své projekce výdajů souvisejících se stárnutím v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí.
Zdůraznila, že je třeba zavést další reformy v boji proti stárnutí vyvolávající si rozpočtové náklady v
budoucnu, a to zejména na důchodové a zdravotní programy. Upozornila také na důležitost, aby lidé
zůstali na trhu práce a neodcházeli do předčasného důchodu.
Aktivní stárnutí se následně stalo součástí stěžejní politiky - Evropa 2020 -Strategie pro inteligentní a
udržitelný růst podporující začlenění tak, jak tato strategie byla oznámeno v březnu 2010. Tato
strategie růstu pro příští desetiletí zdůraznila "význam schopnosti Evropské unie dostát výzvě
podporou zdravého a aktivního stárnutí populace s cílem zajistit sociální soudržnost a vyšší
produktivitu." Ve skutečnosti se jeden z pěti hlavních evropských ukazatelů do roku 2020 věnuje míře
zaměstnanosti v EU s cílem dosáhnout 75 % zaměstnanost pro populaci ve věku 20-64 do roku 2020.
Pokud má být tento cíl dosažen, pak bude muset vyšší podíl obyvatel zůstat v zaměstnání až do
pozdějšího věku . To bude obzvláště složité, protože od roku 2012 se očelává, že počet obyvatel v
produktivním věku začne klesat.
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Dalším nástrojem v této oblasti je Evropská strategie zaměstnanosti (EES), která obsahuje celou řadu
akcí a nástrojů zaměřených na starší lidi, včetně opatření požadujících lepší pracovní podmínky a
související zdravotní stav obyvatel. Doporučení také směřují na systémy sociální ochrany, které jsou
založeny na finanční udržitelnost tak, aby podporovaly účast a setrvání na trhu práce a delší pracovní
život.
Politika zaměstnanosti Unie obecně usiluje o zlepšení lidského kapitálu prostřednictvím lepšího
vzdělávání a kvalifikace. Jako takové, efektivní strategie celoživotního učení, včetně odborné přípravy
na pracovišti, mohou zlepšit vyhlídky starších pracovníků, aby zůstali v práci. Ve skutečnosti se
strategie zaměstnanosti EU snaží vytvořit celoživotní přístup, zavést podmínky, které umožňují lidem
prodloužit svůj pracovní život a později odcházet do důchodu.
Evropský sociální fond (ESF) podporuje tuto oblast již od roku 1957, od kdy pomohl milionům
Evropanů získat (lepší) zaměstnání a dovednosti pro práci. ESF je jeden ze strukturálních fondů EU,
který byl vytvořen s cílem snížení rozdílů v prosperitě a životní úrovně evropských regionů. Dne 6.
října 2011 Evropská komise navrhla nový soubor pravidel týkajících se toho, jak by ESF mohl fungovat
během období 2014 až 2020. Cílem ESF v průběhu tohoto programového období má být zlepšení
pracovních příležitostí, podpora vzdělávání a celoživotní učení, posílení sociálního začlenění a
přispění k boji proti chudobě. Za účelem dosažení těchto cílů, bude kladen větší důraz, mimo jiné, na
podporu aktivního a zdravého stárnutí a podporu nejvíce znevýhodněných skupin a
marginalizovaných komunit.
Otevřená metoda koordinace (OMC) v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování je pak
rámcem pro politickou spolupráci, jejímž cílem je šířit osvědčené postupy a dosahovavt konvergence
směrem k hlavním cílům EU, včetně mimo jiné v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
systémů sociálního zabezpečení a reforem vyrovnávajících se s výzvami, které přináší demografické
změny.
Dne 7. července 2010 pak Evropská komise zahájila debatu o budoucím poskytování důchodů
prostřednictvím zelené knihy s názvem " Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým
důchodovým systémům v Evropě ". Tento dokument má podnítit debatu, pokud jde o dosažení
správné rovnováhy mezi prací a důchodem usnadňující delší aktivní život
Aktivní stárnutí, a to jak v zaměstnání, tak po odchodu do důchodu, je podle Unie možné jen pokud
budou lidé v dobrém zdravotním stavu. Unie inovací, která je jednou ze sedmi stěžejních politik
strategie Evropa 2020, si klade podpořit tuto oblast cestou výzkumu a vývoje nových produktů a
technologií. Zatím je totiž trh služeb spojených se stárnutím roztříštěný. Navíc žádná ze zúčastněných
stran (stárnoucí osoby, průmysl, veřejné orgány atd.) nemá k dispozici celkový pohled na problémy v
této oblasti a vhodná řešení. Rozvoj trhu brzdí nedostatečné sdílení zkušeností a osvědčených
postupů. Normy, postupy, systémy úhrad sociální a zdravotní péče a ustanovení ohledně zdravotního
postižení se v členských státech liší. Přetrvávají i technické překážky: starší osoby nemají vždy přístup
k potřebným nástrojům a technologickým znalostem. Evropská inovační partnerství (EIP) jsou
součástí Unie inovací a jsou navrženy tak, aby bylo možné spojit všechny příslušné zúčastněné strany
napříč odvětvími a přes sektrovoé hranice urychlit inovace, které řeší hlavní společenský problém,
kterým demografické stárnutí je, aumožní tak získat konkurenční výhody pro růst a vytváření
pracovních míst v Evropě. Partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí má tři hlavní cíle a to umožnit
občanům EU vést zdravý, aktivní a nezávislý život zatímco stárnou; zlepšit udržitelnost a účinnost
sociálních a zdravotních systémů a zvýšit konkurenceschopnost a trhy pro inovační produkty a služby,
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které reagují na problematiku stárnutí obyvatelstva. Partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí je
zaměřeno na prevenci a podporu zdraví, integrovanou péči, stejně jako na aktivní a nezávislý život
starších osob. Jeho hlavním cílem je zvýšení o dva roky průměrného počtu zdravých let života při
narození v rámci populace EU- 27 do roku 2020.

42

Aktivní zdravé stárnutí ve strategiích České republiky
Ambiciózní národní plány zůstávají na papíře, praktické strategie vznikají
v obcích a městech
Česká republika má podobně jako jiné evropské státy již dlouhou dobu vytvořeny dokumenty –
národní programy, které se snaží sumarizovat a koordinovat opatření reagující na fenomén stárnutí
populace. Tyto dokumenty reagují na různé mezinárodní strategie a snaží se aplikovat moderní
principy aktivního zdravého stárnutí v našich podmínkách. Těmto „strategiím“ však chybí měřitelné
cíle, nedostatečná je konkretizace časových plánů realizace, zcela absentují zdroje určené k realizaci
cílů. Přes veškerou snahu a zapojení různých aktérů jsou však národní programy stále poměrně
obecné a zůstávají tak spíše politickými proklamacemi, než skutečnými řídícími dokumenty, od kterých
by se odvíjely konkrétní kroky jednotlivých resortů a spolupracujících institucí. Naopak strategie,
koncepce a akční plány, které vznikají v obcích a městech, jež jsou výsledkem rozhodování místních
politických reprezentací, usilují o skutečné změny fungování veřejných služeb a správy v oblasti
zdravotnictví a sociálních služeb a v mnohém je tak možné je považovat za příklady dobré praxe.
Česká republika se ve strategické rovině věnuje problematice stárnutí již několik dekád. Za jeden
z prvních strategických dokumentů relevantních pro oblasti aktivního zdravého stárnutí lze považovat
národní verzi plánu WHO Zdraví pro všechny v 21. století s názvem ZDRAVÍ 21. Tento zdravotně
politický dokument byl vytvořen širokým okruhem odborníků různých zdravotnických profesí ve
spolupráci s reprezentanty dalších resortů; na přípravě dokumentu se podílelo 30 pracovních skupin
pro jednotlivé dílčí cíle programu. Tato dlouhodobá zdravotní strategie ČR byla založena na koncepci
cílů definovaných ukazateli zdraví, nikoli parametry činnosti zdravotních služeb. Pátý cíl se věnuje
zdravému stárnutí. Řada úkolů měla termíny plnění v letech 2003 až 2005 (implementační fáze),
některé konečné termíny se vztahují k roku 2020.
Aktivity ke splnění cíle 5 – zdravé stárnutí
Snížit prevalenci funkčně závažných projevů chorob kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních důsledná kontrola projevů a rizikových faktorů aterogeneze ve středním věku (zvláště u mužů),
Snížit prevalenci funkčně významných úrazů a jejich důsledků, především zlomenin
Zlepšit účinnost a účelnost zdravotnických služeb pro seniory (geriatrická modifikace stávajících
služeb) s funkční optimalizací výstupů zdravotnických výkonů, především rozpracování metodiky
Podporovat programy občanských sdružení v oblasti tělovýchovy zaměřené na podporu pohybových
aktivit stárnoucí populace
Dopracovat metodiku sběru a hodnocení podkladových údajů pro výpočet HALE
Vypracovat metodiku k získání validní vstupní informace a k průběžnému sledování funkčního stavu,
zabezpečenosti a spokojenosti rizikových seniorů v domácím prostředí (adaptace některé z
mezinárodních metod hodnocení kvality života pro potřeby společnosti v ČR)
Rozpracovat koncept „rizikového seniora“ (kromě jiného věk nad 80 let) především na komunitní
úrovni,.zejména:
 metodika identifikace rizikového seniora,
 způsob dispenzarizace zdravotního a funkčního stavu,
 koordinace poskytovaných služeb, včetně propojení péče zdravotní a sociální,
 problematika domácího násilí, zanedbávání a týrání seniorů,
 - metodika zabránění lékových interakcí v důsledku polyfarmacie
Rozpracovat metodiku komplexního geriatrického hodnocení a zavést ho do praxe
Vytvořit předpoklady pro rozvoj služeb zlepšujících funkční potenciál rizikových seniorů v pokročilém
stáří
Vytvořit předpoklady pro kompenzaci hendikepů prostředí, pro zvyšování jeho bezpečnosti a pro
optimalizaci domácí ošetřovatelské péče, zejména:
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bezbariérové úpravy,
komunikační, signalizační a telemonitorovací systémy,
účelné poskytování kompenzačních a zdravotních pomůcek,
optimalizace domácích sociálních služeb,
- kvalitní výchova pracovníků pro domácí péči schopných zajistit životní standard seniorů
odkázaných na cizí pomoc i v domácích podmínkách
Vytvořit podmínky pro rozvoj důstojného, autonomního chráněného bydlení pro seniory
(standardizace zabezpečení klientů s ohledem na jejich funkční a zdravotní stav), zejména
koordinace zdravotních a sociálních služeb
Vytvořit podmínky pro respitní spolupráci s rodinou, pro intenzifikované programy aktivizační či
rehabilitační (ošetřovatelsko rehabilitační centra) a pro rozvoj domácích zdravotně sociálních služeb
Vytvořit podmínky pro rozvoj svépomocného a dobrovolnického hnutí a pro jejich účelné využití v
geriatrických a zdravotně sociálních službách
Vypracovat metodiku pro hodnocení komunitních služeb a následné zdravotní péče

Jedním z prvních ucelených koncepčních dokumentů na národní úrovni zaměřených výhradně na
problematiku stárnutí byl Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007. Tento
program se v souvislosti se stárnutím soustředil jak na seniorskou generaci, tak na generaci střední a
mladou. Věnoval se etickým principům, sociálnímu prostředí, pracovním aktivitám, hmotnému
zabezpečení, zdravému životnímu stylu, zdravotní péči, komplexním sociálním službám,
společenským aktivitám, vzdělávání a bydlení.
V oblasti zdravého životního stylu se dokument zaměřil jak na odpovědnost a motivaci jednotlivců ke
zdravému stylu, tak na odstraňování překážek v domácím prostředí i na veřejnosti, aby aktivní
stárnutí nebylo omezeno vnějšími bariérami. Mezi konkrétní opatření lze zařadit informační
kampaně, podporu sociálních a výcvikových programů či akce v oblasti dopravy.
V oblasti zdravotní péče dokument upozornil na skutečnost, že nárůst počtu seniorů, kteří potřebují
a budou potřebovat zdravotní péči, povede k rostoucím požadavkům na systémy zdravotní péče.
Vyzdvihuje pak mimo jiné potřebu zlepšovat koordinaci zdravotní péče a sociálních služeb,
podporovat výzkumné projekty v oblasti poskytování integrované domácí péče či vznik standardů
zdravotní péče o seniory a zdravotních programů pro seniory. Mezi opatření jsou zařazeny také
poměrně abstraktní věci jako zajistit rovný přístup k základní zdravotní péči nebo rozvíjet systémy
zdravotní péče, zvyšovat účinnost a účelnost zdravotní péče o seniory bez konkrétního upřesnění.
V oblasti komplexních sociálních služeb se program zaměřoval na minimalizaci rizika sociálního
vyloučení a institucionalizace starých lidí. Vedle systémové úpravy cestou přípravy legislativy v oblasti
sociálních služeb včetně stanovení kvalifikačních předpokladů pro pracovníky v sociálních službách, se
tak program zaměřil na rozvoj neústavních služeb pro seniory vyhlašováním dotačních titulů na
pilotní projekty. Dalším opatřením je řešení potřeb a požadavků seniorů, účastníků protifašistického
odboje a protikomunistického odporu, vojenských veteránů a vojenských vysloužilců.
V oblasti sociální péče tak Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 reagoval
zejména na dlouho neutěšenou situaci neexistence legislativní úpravy, v oblasti zdravotní péče se pak
zaměřil na motivaci je zdravému životnímu stylu a provázanosti se sociálními službami. Byl přitom
poměrně široce a obecně pojatým deklaratorním dokumentem zpravidla bez konkrétních opatření a
vyhodnocovacích ukazatelů. Termíny plnění byly ve většině případů zvoleny jako „průběžné“ do
konce trvání plánu tedy roku 2007.
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Na tento dokument navázal Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
s podtitulem Kvalita života ve stáří z ledna roku 2008. Program vycházel z předpokladu, že ke zvýšení
kvality života ve stáří a k úspěšnému řešení výzev spojených s demografickým stárnutím je nezbytné
zaměřit se na následující prioritní témata: aktivní stárnutí, prostředí a komunita vstřícná ke stáří,
zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří, podpora rodiny a pečovatelů, podpora participace na životě
společnosti a ochrana lidských práv. V jednotlivých oblastech pak dokument stanovoval cíle a
opatření, která je třeba v kontextu demografického stárnutí a sociálních změn přijmout.
V oblasti zdraví a zdravé stárnutí se dokument zaměřil na široké spektrum aktivit souvisejících s touto
oblastí. Opětovně se objevuje závazek zpracovat koncepci rozvoje systému zdravotních a sociálních
služeb pro starší osoby a celkové podpořit provázanost zdravotních a sociálních služeb. S tím souvisel
také úkol přijmout opatření k naplňování nové legislativy vymezující dlouhodobou péči. Opatření dále
priorizují rozvoj primární péče, geriatrické péče, rehabilitace a domácí paliativní a hospicové péče.
Nechybí ani zmínka podpory programu výzkumu a vývoje v oblasti zdravotních služeb i oblasti
edukačních a vzdělávacích aktivit.
V pořadí druhý program přípravy na stárnutí si zachoval obecný ráz. Většina navržených opatření
měla definován termín do konce roku 2009 nebo obligátní „průběžně“. Pokračoval důraz na
koordinaci zdravotní péče a sociálních služeb, nově se objevil požadavek na legislativní úpravu
dlouhodobé péče.
Nejnovějším strategickým materiálem je pak Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro
období let 2013 až 2017. Základním rámcem tohoto akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany
lidských práv seniorů. Dokument definuje vize v jednotlivých oblastech a hierarchizuje příslušné cíle.
Vedle problematiky zaměstnávání, vzdělávání, mezigenerační spolupráce a ovlivňování prostředí se
dokument soustředí na oblast zdravého stárnutí a dále pak péče o nejkřehčí seniory s omezenou
soběstačností.
V oblasti zdravého stárnutí dokument upozorňuje na skutečnost, že je v současné době v tuzemsku
věnováno málo prostoru prevenci a osvětě a že velký význam a potenciál v rozvoji zdravých
podmínek mají místní samosprávy. Dokument proto stanovuje dva strategické cíle, a to zvyšovat
informovanost o zdravém životním stylu a motivovat je k odpovědnosti za své zdraví a vytvářet
dostatečnou nabídku preventivních programů v komunitě a ve společnosti, která akcentuje holistický
přístup. Mezi konkrétní stanovená opatření patří podpora výzkumu výzkum na téma zdravého
stárnutí či otevření dotačního programu na podporu zdraví a zdravého životního stylu pro seniory.
V oblasti péče o nejkřehčí seniory strategický dokument upozorňuje na nedostatečnou provázanost
systému péče o seniory prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Zdůrazňuje také potřebu
věnovat pozornost specializované geriatrické péči a podporovat rodiny seniorů a zapojovat je do
poskytovaných služeb. Dokument stanovuje dva strategické cíle, a to nabídnout co nejširší škálu
služeb včetně specializované geriatrické péče, které odpovídají rozdílným potřebám a specifickým
životním situacím seniorů a zvýšit informovanost neformálních pečujících, kteří využívají svůj
maximální potenciál jak ve svém zaměstnání, tak v rámci péče o své blízké. Za odpovídající opatření
lze mimo jiné považovat nastavení fungujícího systému dlouhodobé péče, zpracování zákona
o sociální práci, vytvoření plánu Alzheimer či vyšší využívání asistivních technologií.
Z dokumentu je patrná snaha o změně přístupu k problematice stárnutí, která se odráží i ve změně
názvu strategie. Tato změna názvu reflektuje i mezinárodní kontext, kdy se celá řada vyspělých států
zaměřuje na potenciál starších osob a na přizpůsobení se výzvám spojeným se změnami v
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demografické struktuře obyvatelstva. Záměrem tohoto dokumentu je tak prokázat, že i v tuzemském
kontextu může být stárnutí populace pozitivní, pokud se jednotlivým výzvám naše společnost dokáže
přizpůsobit. Druhou změnou je pak snaha posunout strategický dokument do konkrétnější podoby
s čímž souvisí i plán vytvořit v roce 2013 k jednotlivým opatřením soustavu měřitelných indikátorů,
podle kterých mají být přijaté závazky každoročně monitorovány.
Zajímavé je srovnání priorit a opatření jednotlivých programů v oblasti zdravotní péče a sociálních
služeb. Z tohoto srovnání je patrné, že zaměření programů v oblasti aktivního zdravého stárnutí je
postupem času zužováno a dochází ke konkretizaci zvolených opatření. Některá témata, jako
například dlouhodobá péče či geriatrická péče, mezi prioritami přetrvávají (bohužel však stále
poměrně v obecné rovině), jiná, jako věda a výzkum v oblasti stárnutí jsou postupně konkretizována a
upřesňována.
Národní program přípravy na
stárnutí na období let 2003
až 2007

Národní program přípravy
na stárnutí na období let
2008 až 2012

…
Oblast: Zdravý životní styl

…
Oblast: Zdraví a zdravé
stárnutí
 Vytvářet podmínky a
programy podporující
zdravé a aktivní stárnut
 Monitorování
zdravotního stavu
populace a sociálních a
zdravotních služeb
 Zpracovat koncepci
rozvoje systému
zdravotních a sociálních
služeb pro starší osoby
 Podpořit provázanost
zdravotních a sociálních
služeb
 Přijmout opatření
k naplňování nové
legislativy vymezující
dlouhodobou péči
 Vytvářet vhodné
legislativní prostředí pro
rozvoj primární péče
 Zajistit dostupnost
odborné geriatrické
péče
 Připravit koncepci
rozvoje geriatrické
rehabilitace a
geriatrického
ošetřovatelství a
gerontopsychiatrické
péče
 Podporovat rozvoj



Zvyšovat informovanost,
vést cílenou vzdělávací
a poradenskou činnost
 Zlepšovat pracovní
a životní prostředí
 Vytvořit podmínky pro
uplatňování rehabilitace
a rekondice, zlepšovat
pracovně lékařskou péči,
rozšiřovat možnosti
rekreačních kapacit,
podporovat sportovně
rekreační aktivity,
kondiční cvičení
 Ochrana spotřebitele vyloučení zaměnitelnosti
různých druhů výrobků
 Sociální programy na
venkově
 Zlepšovat ochranu
a kvalitu životního
prostředí a přírody
 Přeprava seniorů
dopravními systémy
a podmínky pro seniory
v oblasti telekomunikací
Oblast: Zdravotní péče
 Zlepšovat koordinaci
zdravotní péče
a sociálních služeb
 Vyřešit hrazení zdravotní
péče chronických,

Národní akční plán
podporující pozitivní
stárnutí pro období let 2013
až 2017
…
Oblast: Zdravé stárnutí




Zvyšovat informovanost
nejen seniorů o zdravém
životním stylu a
motivovat je k
odpovědnosti za své
zdraví
o Realizace
informačních
kampaní
o Podpořit
výzkum na téma
podpory zdraví
a zdravého
stárnutí
Vytvářet dostatečnou
nabídku preventivních
programů v komunitě a
ve společnosti, která
akcentuje holistický
přístup
o Podporovat a
aktivizovat obce
a regiony
vrozvíjení
zdravého
prostředí
o Otevření
dotačního
programu na
podporu zdraví
a zdravého
životního stylu
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ošetřovatelsky náročných
pacientů
 Podporovat výzkumné
projekty v oblasti
poskytování integrované
domácí péče
 Zajistit rovný přístup
k základní zdravotní péči
 Podporovat vznik
standardů zdravotní péče
o seniory a zdravotních
programů pro seniory
 Posílit úlohu rehabilitace
 Multidisciplinární přístup
k hodnocení potřeb
pacienta seniora na
komunitní úrovni
Oblast: Komplexní sociální
služby
 Zpracovat právní úpravu
oblasti sociálních služeb
 Zakotvit kvalifikační
předpoklady a celoživotní
vzdělávání pracovníků
v sociálních službách
 Připravit hodnotící
hlediska pro posuzování
nepříznivé zdravotní
a sociální situace
 Dotacemi podporovat
rozvoj neústavních služeb
 Řešení potřeb seniorů účastníků
protifašistického odboje
a protikomunistického
odporu, vojenských
veteránů a vojenských
vysloužilců









rehabilitace
Dostupnost domácí
paliativní a hospicové
péče
Program výzkumu a
vývoje v oblasti
zdravotních služeb
Podporovat edukační a
další aktivity i vzdělávání
lékařů
Senioři a oblast sportu
a tělovýchovy

o

o

Podpora
fyzických aktivit
pro seniory
Podpořit
vzdělávání pro
relevantní
profese v oblasti
veřejného
zdraví

Oblast: Péče o nejkřehčí
seniory
 Zajistit poskytování
dlouhodobé a paliativní
péče
 Rozvíjet specializovanou
geriatrickou péči
 Nastavit systém péče o
osoby s demencí
 Podpořit rozvoj
informačních a
komunikačních
technologií a služeb
asistovaného života pro
seniory
 Rozvíjet sociální práci v
obcích
 Otevřít pobytové
sociální služby komunitě
 Podpora neformálních
pečujících

Vedle strategických dokumentů na národní úrovni vznikají v tuzemsku také koncepce na úrovni
místní. Velmi aktivní je v této oblasti Národní síť zdravých měst.
Kupříkladu město Brno se rozhodlo problematiku seniorů a stárnutí systémově řešit, a připravilo nový
koncepční dokument – Plán aktivního stárnutí ve městě Brně. Ten byl prvním svého druhu v České
republice na místní úrovni. Jeho tvorbu zajistila Kancelář Brno – Zdravé město s Kanceláří strategie
města Magistrátu města Brna, odborným zpracovatelem byla společnost GaREP. Plán aktivního
stárnutí byl součástí projektu Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno, na který město získalo
finance z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem dokumentu bylo nastavit proces systematických kroků vedoucích ke zlepšení podmínek pro
zdravé a aktivní stárnutí v Brně. Jeho důležitým úkolem bylo také vnášet problematiku stárnutí do
centra pozornosti veřejnosti i politické reprezentace města. Jedním z hlavních výstupů dokumentu
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byl vznik platformy organizací věnujících se seniorům, která má přispět k usnadnění a zajištění
koordinace jejich vzájemné spolupráce.

48

Závěr - Doporučení dalšího postupu
Přestože stárnoucí populace znamená více chronických onemocnění, lepší prevence v oblasti
veřejného zdraví a inovace v oblasti lékařské vědy mohou snížit funkční omezení a postižení na všech
úrovních a zvýšit tak kvalitu života, ve srovnání s tím, na co byly zvyklé přechozí generace. Základem
jakýchokoliv dalších strategií v této oblasti by proto měly být sofistikované preventivní programy.
V mnoha oblastech, včetně zdravotnictví a sociální péče, přitom hrají větší a větší roli technologie,
které mají obrovský potenciál, pokud se v budoucnu podaří eliminovat propast mezi výzkumem a
trhem v této oblasti. Naše schopnosti využívat moderní technologie v oblasti zdravého a aktivního
stárnutí jsou zatím velmi omezené, což je další oblast, a kterou je zapotřebí se soustředit
s konkrétními projekty.
Bariérou nejenom v tomto ohledu jsou omezené veřejné zdroje. Financování zdravotní péče a
dlouhodobé péče se totiž postupně stává problémem v mnoha zemích. Je proto třeba hledat nové
přístupy k financování péče, které by zajistily dlouhodobě udržitelné řešení financování a
neomezovaly se pouze na solidaritu mezi generacemi.
Jak tento materiál ukazuje, podkladů i vlastních strategií (a to jak na mezinárodní tak národní, ale i
lokální úrovni) existuje poměrně mnoho. Není proto třeba tvořit nic nového, není třeba stavět na
zelené louce. Naopak je třeba důsledně dodržovat již platné strategie a prostřednictvím
monitorovacích indikátorů kontrolovat jejich naplňování. Jedním z příkladů takových konkrétních
monitorovacích indikátorů je střední délka života prožitá ve zdraví.
V neposlední řadě je třeba přejít od proklamací k reálným krokům. Již déle než desetiletí se
kupříkladu hovoří o potřebě propojování zdravotní a sociální péče. Ve skutečnosti však mnohá
politická opatření (včetně omezování finanování zdravotní péče v sociálních službách) spíše staví
nové a nové umělé bariéry těmto neoddělitelně propojeným sektorům, než aby stávající bariéry
bořila.
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Příloha – Volební programy a aktivní a
zdravé stárnutí
Tento materiál vznikl v době, kdy probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (říjen
2013). Vzhledem k tomu, že každá strategie musí mít vlastníka a že není žádoucí národní strategie
připravovat bez ohledu na politickou reprezentaci (v případě strategií státu to pak ani není možné),
přináší tato příloha přehled volební programů a slibů politických stran, které ve volbách uspěly.
Zásadní v této oblasti budou dále programové prohlášení vlády a resortní programy ministerstev,
které však v době uzávěrky tohoto materiálu (konec listopadu 2013) nebyly k dispozici.
Volební programy se dané problematice věnují v různém rozsahu, výskyt souvisejících termínů je do
značné míry závislý také na délce a podrobnosti zpracování programů. Lze však konstatovat, že
všechny strany a hnutí zvolené do Poslanecké sněmovny se v dané oblasti programově zavázaly.
Graf – Výskyt slov „stárnutí“ a „senior“ ve volebních programech (počet výskytů)
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Tabulka – Aktivní a zdravé stárnutí ve volebních programech (citace relevantních pasáží ve
srovnatelném rozsahu)
ČSSD

Prodlužování střední délky života společně s nízkou porodností vede ke stárnutí české
společnosti. Této skutečnosti je nutné přizpůsobit sociální politiku státu a vytvořit
podmínky, ve kterých senioři prožijí důstojné stáří v odpovídajícím zdraví …
Investice veřejného sektoru budeme směřovat především do … do sociálních služeb
reagujících na stárnutí populace.
Zavedeme v Evropě úspěšný projekt „Osobní a domácí služby“, který nezaměstnaným
nabídne širokou škálu uplatnění v oblasti domácích prací a služeb – např. péče o
seniory, zdravotně postižené ,…
Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí
osoby, které na něj mají nárok, např. osamělí senioři ve větších městech, …

ANO

Priority sociální politiky vidíme v podpoře rodin a zároveň v zajištění kvalitního života
seniorů …
Podpoříme rozvoj služeb zajišťujících péči o seniory v přirozeném domácím prostředí
nebo v zařízeních rodinného charakteru.
Zrušíme poplatek za recept a všechny poplatky pro seniory.
Budeme více podporovat neprofesionální umění jakožto oblast, která účinně přispívá
k aktivizaci občanské společnosti, k sebevzdělávání, k rozvíjení tvořivosti, k integraci
seniorů…

KSČM

Výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory
vyžadující celodenní péči, zachování současných sociálních zařízení pro seniory při
důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v domácím
prostředí.
Prosazování zákona o sociálním bydlení, stanovení normativů sociálně potřebných
bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a
bezmocných nebo sociálně ohrožených.
Důsledný boj proti všem formám násilí na ženách, dětech a seniorech.

TOP09

Podpoříme vzdělávání seniorů jako důležitou hodnotu kvalitního života.
V důsledku rostoucího očekávání pacientů, zrychlujícího se technologického rozvoje a
stárnutí populace jsou na poskytovatele zdravotních služeb kladeny zvyšující se
požadavky. Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení
efektivity systému.
Dořešení organizace a úhrad služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému;
záměrem je, aby dlouhodobá péče o seniory ... a péče v rodinném prostředí byla
čerpána pružně a dle skutečné potřeby.
Systém rozpočtového určení daní chceme dále modernizovat … o zajišťování
nájemních sociálních bytů pro seniory a další sociálně ohrožené skupiny.

ODS

Budeme pokračovat v nastavování přísných podmínek
pro prodej při předváděcích akcích, na kterých byli senioři dlouho vystavováni
agresivním prodejním
praktikám.
Prosazujeme zavedení systému dlouhodobé péče. Chceme jednoznačné rozšíření
možností, jak zajistit péči o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny v jeho
přirozeném domácím prostředí. Podpoříme širší nabídku odlehčovací a ambulantní
péče, která klientům i členům jejich rodiny pomůže zvládnout situace, kdy se
neobejdou bez asistence odborníků. Dlouhodobé financování sociálních služeb.
Stanovíme jednotnou cenu, kterou stát vynaloží například za hodinu práce sociálního
pracovníka v terénu nebo u lůžka, stejně jako cenu za lůžkoden péče v ústavech nebo
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domovech seniorů.
Daňově zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm
závislosti na jejich péči.
Daňová sleva pro aktivní seniory na trhu práce.
KDU-ČSL

Zaměstnavatel nezaměstnaných ve věku 55+ dostane slevu na dani, nebo podpoříme
jejich zaměstnávání při veřejně prospěšných pracích.
Podpoříme projekt sociálního bydlení.
Prioritou je umožnit rodinám péči o seniory … v domácím prostředí.
Navrhneme poskytování dlouhodobé péče seniorům 75+…podle individuálních
zdravotně-sociálních potřeb.
Pro zlepšení zdravotní kondice občanů v jejich dnes prodlouženém věku rozšíříme
kapacity pro rehabilitaci, dlouhodobou péči, hospice i péči o duševní zdraví včetně
finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy a dalších vážných nemocí zkracujících
produktivní věk stárnoucí populace.

Úsvit

Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny
slušné lidi – seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené
bídou.
V následujícím volebním období chceme valorizovat důchody všem stejnou částkou
nikoli procentem. Tím dosáhneme snížení počtu seniorů žijících pod hranicí chudoby
Je třeba se postarat o seniory a zdravotně postižené. Česká populace nevyhnutelně
stárne, starších lidí bude přibývat, a proto bude nutné změnit strategii financování
sociálních služeb.
Financování sociálních služeb – je nutné jednoznačně říci, jakým způsobem budou
služby financovány.
Transformace a úspory – na základě veřejné debaty stanovit síť poskytování sociálních
služeb a jejich rozsah.
Chceme podporovat zdravotně postižené, aby si mohli najít zaměstnání. Lidé ze
sociálních zařízení musí mít možnost začlenit se zpět do života
Podporujeme vznik nových pracovních míst s rozvojem sociálních služeb v ambulantní,
terénní a pobytové službě.
Požadujeme zlepšení platových podmínek zaměstnanců v sociálních službách, které
jsou ostudné a nezajišťují lidem, kteří se starají o druhé, důstojný život.

Zdroj: volební programy politických stran
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