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Podrobný popis zaměření jednotlivých oblastí 
a aktivit 

 
 
Výzva malého grantového schématu Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy 
neurodegenerativních onemocnění 
 

 
 

Oblast podpory A.  

Definice rolí a kompetencí jednotlivých segmentů péče, vytvoření mezioborových 
doporučených postupů a zvýšení povědomí o jejich existenci. 

 

Aktivita a) 

Vytvoření doporučených postupů a metodik zaměřených na diagnózu a léčbu v oblasti 

demence na podkladě existujících příkladů z jiných evropských zemí.  
 

— Vytvořit mezioborové doporučené postupy a metodiky zaměřené na diagnostiku syndromu demence a na komplexní 

terapii, včetně doporučených postupů pro léčbu osob se souběhem kognitivní poruchy a polymorbidity a pro komplexní 

péči o osoby v pokročilých stádiích syndromu demence. 

— Uživateli doporučených postupů budou praktičtí lékaři a lékaři specialisté a další odborníci zabývající se problematikou 

Alzheimerovy nemoci a podobných onemocnění. 

— Vytvořit metodiky screeningového testování paměti v ordinacích praktických lékařů, případně v ordinacích specialistů při 

dlouhodobé dispenzarizaci; 

— Stanovit indikace k jednotlivým typům vyšetření včetně neuropsychologického vyšetření, léčby a péče. 

— Redefinovat pravidla pro omezení či odebrání řidičského a zbrojního průkazu.  
 

 

Aktivita b) 

Rešerše existujících příkladů evropských doporučených postupů.  

— Vytvořit přehled evropských doporučených postupů v oblasti demence (WHO, evropské odborné společnosti, národní 

doporučené postupy evropských států), jejich harmonizace a adaptace na podmínky v ČR. 

— Harmonizace a adaptace pro ČR: odborné podklady na podkladě rešerše evropských doporučených postupů budou 

předloženy odborným společnostem ČLS JEP (SVL, ČNS, ČGGS, PS a ČPS) a dalším odborníkům k diskusi a tvorbě 

společného mezioborového konsensu při adaptaci na podmínky ČR, podpořený projekt definuje transparentní metodiku 

tvorby mezioborového konsensu.  

 
Aktivita c) 

Definování rolí a kompetencí specializovaných center pro diagnostiku a léčbu kognitivních 
poruch a ostatních složek zdravotnického systému, zabývající se diagnostikou a léčbou osob 
trpících demencí. 

— Definovat roli praktického lékaře v péči o nemocné s kognitivní poruchou včetně úpravy systému úhrad a možnosti 

předepisovat kognitiva. 

— Definovat roli, kompetence a dostupnost geriatra, neurologa, psychiatra, psychologa, neuropsychologa v péči o nemocné 

s demencí včetně úpravy systému úhrad. 

— Definovat roli multidisciplinárních terénních týmů se zaměřením na osoby s kognitivní poruchou. 

— Definovat roli, kompetenci a dostupnost jednotlivých typů péče o nemocné s kognitivní poruchou a služeb pro tuto skupinu. 
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— Definovat průchod pozitivně testované osoby systémem. 

 

 

 

Aktivita d) 

Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře a odbornou 

lékařskou veřejnost zvyšující jejich povědomí o existenci doporučených postupů  

a metodik v oblasti demence, jejich implementaci a existenci specializovaných center 

uvedených v aktivitách a) a b).  

 

Aktivita e) 

Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře za účelem šíření 

osvěty v oblasti včasné detekce symptomů demence.  
 

 

 


