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Indikátor 13: Povědomí o demenci/ systém redukce rizik
Indicator 13: dementia awareness and risk reduction
campaign
 Problémy

 Issues



Povědomí o nemoci



Disease awareness



Povědomí o příznacích



Symptoms awareness



Stigmatizace – zlehčování problematiky



Stigmatisation – depreciation



Malý počet preventivních vyšetření u daných
věkových kohort



Low number of preventive screenings of specified
age groups



Pozdní záchyt



Late detection



Rozpad rodinných vazeb – sociálně izolovaní
jedinci



Family relations split-up – social exclusion of
individuals.



Dosud limitované statistické informace o
nemocných



Limited statistics about the patients



Comorbidities – without link to ALZH



Law awareness



Driving and gun licensing



Komorbidity – bez reflexe k ALZH



Právní povědomí



Řidičské a zbrojní průkazy

Indikátor 13: Povědomí o demenci/ systém redukce rizik
Indicator 13: dementia awareness and risk reduction
campaign
 Cíle


Zvýšení počtu informovaných osob v povědomí o
demenci



Praktický lékař jako kompetentní gatekeeper
problematiky

 Aims


Increase of the dementia awareness



General practitioner as gatekeeper



Míra znalostí o problematice u zdravotnických
pracovníků i široké veřejnosti

Increase of knowledge with medical professionals as
well as the public



Press involvement increase



Povědomí novinářů o problematice





Zvýšení záchytu raných stádií při preventivních
prohlídkách

Increase of early-stages detections due to
preventive screenings



Zvýšení počtu informovaných rodinných příslušníků,
důraz na včasné řešení problematiky

Increase od the family members awareness,
emphasis on the early intervention



Data support



Kvalitní data k problematice



Individual approach to comorbidities



Individuální přístup při problematice komorbidit





Nevyvolat obavu u problematiky ŘP a ZP

Prevention of concerns about the driving and gun
licences





Indikátor 13: Povědomí o demenci/ systém redukce rizik
Indicator 13: dementia awareness and risk reduction
campaign
 Metody


Integrace do výuky základních a středních škol



Cílená výuka zdravotnických pracovníků



Osvětové kampaně v médiích



Práce s médii a prezentace vhodných kazuistik



Včasný záchyt při preventivních prohlídkách



Poradenská centra ve městech/městských částech
schopná integrovat dostupné možnosti



Individuální přístup k ŘP a ZP – speciální vyšetření (např.
CDV)

 Methods


Implementation to the elementary and high schools
curriculums



Specialised education of the medical professionals



Media campaigns



Focus on public relation and case studies
presentations



Early detection due to the preventive screenings



Advisory centres in cities integrating the available
utilities



Individual approach to the driving and gun
licencing (new assessment methods)

Indikátor 14: demence – vstřícný přístup
Indicator 14: dementia – friendly initiatives
 Problémy

 Problems



Limitovaná koordinace informací - roztříštěnost



Lack of coordination – fractionalisation



Nevyužívání moderních technologií – telemedicíny





Právní problematika – náhled na pacienta jako na
mentálně stejně výkonného (problematika
svéprávnosti)

Absence of modern-technologies
application - telemedicine



Legislation issues – legal capability if a
patient



Izolace zdravotních a sociálních sektorů





Chybějící institut Vysloveného přání

Detachment of the health and social
offices



Limitations of Advance directives

Indikátor 14: demence – vstřícný přístup
Indicator 14: dementia – friendly initiatives
 Cíle

 Aims



Informovanost o dostupných službách,
problematice - centralizace



Awareness of the issues and available services centralisation



Využití technologických dovedností jak v sociální,
tak ve zdravotní oblasti – SMART řešení



Social and health applications of the
technological skills (SMART solutions)



Friendly pohled soudního systému - tolerance při
právních problémech u smluv – viz dodavatelé
energií



Friendly approach of the judicature –
contracting issues (e.g. energy providers)



Support of the Advance directives – practical
implications



Prosazení a podpora vyjádření přání v souladu s
právní praxí

Indikátor 14: demence – vstřícný přístup
Indicator 14: dementia – friendly initiatives
 Metody

 Methods



Tvorba poradenských zařízení - stírání pomezí
sociálních a zdravotních služeb



Establishment of the advisory institutions – social and
health services stronger interconnected



Nové moderní technologie – náramky, asistenty při
řízení automobilů aj.



New modern technologies – smart wristbands,
automated vehicle driving



Rozšíření systému odlehčovací ch služeb



Relief-services-system spread



Vyškolení zdravotnických pracovníků



Medical professionals education



Vyškolení pracovníků státní správy



Administration officers education



Projekt stárneme úspěšně



„Successful ageing“ project



Tvorba registru Vyslovených přání



Register of Advanced directives

