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       Věková pyramida 2005
Věková pyramida obyvatelstva ČR v roce 2004 (střední stav)
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Počet obyvatel

ženy muži
úbytek narozených: 
důsledky 1. světové války

úbytek narozených: 
světová hosp. krize

převaha žen

nárůst nar. 
po 2. sv. v.

populač. 
vlna

70. let

úbytek naroz.: 
1959-62

úbytek naroz.: 
1966-68

úbytek narozených
po roce 1990

90 603



Očekávaný vývoj věkové pyramidy

https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.htm
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       Vývoj složení populace v ČR

2100
32,6%

55,1%

12,2%



Obecná charakteristika  populace seniorů

kategorie ELITE
kategorie FIT
kategorie INDEPENDENT
kategorie FRAIL
kategorie DEPENDENT
kategorie DISABLED

Cíl geriatrické medicíny 

- udržení soběstačnosti a schopnosti 
důstojně a za odpovídající kvality 
života setrvat ve vlastním prostředí



Základní specifika chorob 
ve vyšším věku

oligo-, 
monosymptomatologie

mikrosymptomatologie

„pláče druhý orgán“

polymorbidita

polyfarmakoterapie - lékové 
interakce

dlouhodobá 
rekonvalescence

 tendence k chronicitě



Konkomitantní choroby  -
multimorbidita, sociální rozměr

metabolický syndrom 
       - hypertenze – izolovaná systolická 
       - diabetes mellitus II. typu, LADA
CHICHS  - vliv anémie,  iontových dysbalancí, 

změny objemu intravaskulárních tekutin
osteoartróza, osteoporóza, sarkopenie  -

tendence k imobilizaci – ztráta soběstačnosti
kognitivní poruchy – poddiagnostikované, od 

středního stadia omezené rozhodovací 
možnosti, omezení compliance

deprese – poddiagnostikovaná, somatizovaná



Doprovodné stavy

subklinická dehydratace

malnutrice

deficity mikronutrientů 

instabilita, pády

omezené funkční rezervy orgánových soustav – 
nebezpečí řetězení komplikací



Dilema rozhodování

rozhodování pouze podle kalendářního 
věku nemocného

věkové složení nemocničního personálu 
– de facto chybí střední generace u 
lůžek i v komplementu

vliv příbuzných na rozhodování – 
„udělejte všechno“, „nedělejte nic“   

vliv sociální a ekonomické situace na 
rozhodování – termín výplaty důchodu, 
nesoběstačný partner, domácí zvířata



Dilema rozhodování - důsledky

 tendence k segregaci 
starších nemocných od 
moderních (nákladnějších) 
metod diagnostických i 
léčebných

 častější tendence postupovat 
paliativně - mnohdy 
neadekvátně

 ordinace zatěžujících 
vyšetření „akademicky“

 ordinace medikace a úkonů 
po dimisi



Senioři a situace 
„horší než smrt“

 život na přístrojích (60%)
 ztráta mentálních schopností (40%)
 stálá bolest (33%)
být trvalou zátěží pro rodinu (33%)
 ztráta soběstačnosti (24%)  
                                                                             (Arch Fam Med 1999)



Sociální aspekty péče o seniory

život v nukleárních rodinách

80% seniorů žije ve svém vlastním prostředí buď 
samostatně nebo za pomoci příbuzných a sousedů, 
20% v ústavní péči - absolutní nárůst počtu seniorů 
povede k dalšímu navýšení tlaku na lůžka v institucích

nedobudovaný systém následné/dlouhodobé péče

nerovnoměrnost sítě terénních služeb

rozdíly mezi zařízeními sociálních služeb v poměru 
cena/kvalita



Sociální aspekty péče o seniory

odlehčovací péče zatím nemá jasná pravidla 
de jure i de facto

 závěr života v podmínkách sociálního zařízení u 
nás není akceptován jako plnohodnotný

přetrvává institucionalizovaný charakter umírání
pro osaměle žijící seniory znamená přechod do 

instituce zlepšení kvality života



Aktuálně 
symptomatologie a průběh chorob ve stáří má svá 

specifika – riziko podhodnocení závažnosti situace
 i v seniorském věku je šance na časnou diagnostiku a 

plnohodnotnou akutní léčbu
dobře připravený senior v dobrém stavu výživy je 

schopen absolvovat i náročnější diagnostické a 
terapeutické postupy

komplikace léčby u seniorů jsou častější a závažnější, 
rekonvalescence je pomalejší

dlouhodobá rekonvalescence a možný pokles 
soběstačnosti akcentuje sociální aspekty komplexního 
přístupu v péči o seniory

český systém zdravotně sociální péče zatím není 
schopen zajistit kontinuum péče



Do budoucna
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