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Výzvy současnosti 

Češi stárnou, každý pátý už je senior 
• Česká populace stárne a tento trend se bude dál prohlubovat. 

Češi a Češky ve věku 65 let 
 navíc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace 
•  Počet obyvatel České republiky v průběhu loňska poprvé 

v historii přesáhl hranici 10,6 miliónu, z nichž jsou dva milióny 
seniorů.  



Výzvy současnosti 

• Zdravotní i sociální služby čelí vůči seniorům ve srovnání s přístupem k 
mladším 2 specifickým výzvám: 

• 1. podpora, zachování a obnova zdraví nad rámec „disease model“, 

 funkční zdraví +koncept geriatrické křehkosti- geriatrická salugogeneze 

• 2. Podpora zachování a obnova důstojnosti v souvislosti s 
poskytováním zdravotní a sociální  péče znevýhodněným, křehkým 
pacientům ( klientům), podřízení léčebných plánů a způsobu 
poskytování  služeb sociálním rolím, svébytnosti a smysluplnosti 
života pacientů- geriatrická dignitogeneze 

 



Proč jsme tady s tímto tématem? 

• CTCenter maVe s.r.o je ambulantní NZZ – psychiatrická ambulance s 
rozšířenou péčí  

• AGE Centrum – gerioatrie, MDP, psychiatrie,gerontopsychiatrie, 
klinická psychologie, psychoterapie, psychiatrický stacionář s 
psychoterapeutickým programem , sociální poradna = celostní přístup 
a 

• Již 3 roky zkušeností a víc jak 30 let ve zdravotnictví 

• Jsme kontaktní místo ČALS  a držiteli certifikace Vážka 

• Spolupráce s Nekonečnou Výzvou z.ú. – Ateliér soběstačného žití 



Pečující osoba 

Kdo je ? 

 

Je odborník nebo laik? 

 

Ví do čeho jde  a na jak dlouho? 

 

Žena    x   Muž   coby pečující 

Povinnost , závazek, co by řekli druzí, co by řekl opečovávaný nebo je to 
součást života ? 



Mezigenerační solidarita  

Existuje u nás ? Máme ji zakořeněnou? Chováme se úpodle ní ? 

Rodina – role – historické vazby 

             -  výchova 

            -  příklady vlastního chování 

    Morálka ve společnosti má vliv na mezigenerační solidaritu-  

    hierarchie, úcta , empatie ,UVĚDOMĚNÍ si běhu života 

    

Klady a zápory pro pacienta s pečující osobou 

 



Princip zvládnutí situace 

• Nebýt sám 

• Umět si nechat pomoci 

• Vlastní zdroje nebo Externí zdroje 

• Umění relaxace 

• Nestydět se říct, „ už nemůžu“ 

 

• Funguje-li mezigenerační solidarita, nejste nikdy sami , ale to je o 
dlouhodobé výchově doma i ve společnosti. 

• Ukázky literatury 



Možnosti 

• . 



Možnosti 

• https://www.youtube.com/watch?v=duMVBXDcus 

 

•   

https://www.youtube.com/watch?v=duMVBXDcus


ZÁVĚR 

 

Lucius Annaeus Seneca 4.př.n.l- 65 n.l : 

 

Je zcela zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. 

          Má takový smysl, jaký mu dáme. 



Děkuji za  pozornost. 

 

 



Kontakty 

•                                                                              www.agecentrum.cz 

•                                                                              Recepce :774501796 

•                                                                              info@agecentrum.cz 

 

• MUDr.Dagmar Malotová,MBA 

• Medicínský ředitel 

• CTCenter MaVe s.r.o 

• Na Šibeníku 1 

• 77900 Olomlouc                                              
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