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Sál pražského Top Hotelu

K  ONGRESOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Lůžko Sentida 7i 
ukazuje trend, jakým půjde pečovatelství v nastávajícím období. To 
znamená spojení designu, komfortu a smart technologií, které poskytují 
bezpečnější péči, omezují lidskou chybovost, jsou efektivní, péče díky 
nim funguje prakticky samovolně, přesně, bez chyb a je velice komfortní 
jak pro klienty, tak pro pečující personál. Systematicky, komfortně a bez 
lidských zásahů pracuje v rámci Sentidy 7i soubor bezpečnostních opatření 
zamezujících pádům a zbytečným úrazům. Chytré pečovatelské lůžko 
Sentida 7i je vybavené speciálními aplikacemi například pro prevenci pádu 
nebo tzv. huminidity kitem pro prevenci negativních následků inkontinence. 
Lůžko klienta umí také zvážit a vyhodnotit vývoj hmotnosti v čase. Všechny 
aplikace se ovládají přes dotykový intuitivní ovládací panel CareBoard 
a jejich hlavním úkolem je bezpečí a komfort klientů, o což jde v kvalitní 
dlouhodobé péči především.
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Kongres EAHSA a E.D.E.  
o dlouhodobé péči
Praha hostila jedinečný kongres evropských asociací EAHSA a E.D.E. Dvoudenní akce s názvem Má dlouhodobá 
péče v Evropě budoucnost?, s podtitulem Co se můžeme naučit jeden od druhého, proběhla ve dnech 13.–14. září 
v pražském Top Hotelu.

„Dlouhodobá péče se stává, i s ohledem na 
demografický vývoj a prodlužující se střed-
ní délku dožití, čím dál větším tématem, 
kterému se musí naše společnost věnovat,“ 
uvedla ministryně práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová.

„V souvislosti se stárnutím populace 
narůstá počet nemocných se závažnými 
poruchami zdraví, kteří potřebují zajis-
tit zdravotní a sociální služby dle jejich 
aktuálních potřeb. Tato problematika je pro 
nás nesmírně důležitá, ale neobejde se bez 
spolupráce s resortem práce a sociálních 
věcí, odbornými společnostmi a zdravotní-
ky. Proto jsem inicioval vznik meziresortní 
pracovní skupiny pro zdravotně-sociální 
pomezí, která se pravidelně schází na obou 
ministerstvech. Problematiku řešíme také 
prostřednictvím Národního akčního plánu 
pro následnou, dlouhodobou a domácí 
péči, jehož cílem je systémové řešení péče 
o naše pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch.

Na kongresu zazněly referáty například 
v těchto blocích: Role evropské komise 
v dlouhodobé péči; Dlouhodobá péče 
v roce 2030 – evropské vize; Role veřejných 
a soukromých poskytovatelů; Jak může 
budoucnost ovlivnit sociální služby. Čtyři 
odborné sekce se zaměřily na témata: Státní 
a soukromí poskytovatelé dlouhodobé péče; 
Politika sociálního státu EU – mohou klien-
ti pocítit rozdíly?; Demence a její dopad na 
dlouhodobou péči v Evropě; Pracovní síly 
v dlouhodobé péči v Evropě. 

Kongres se konal pod záštitou prezi-
denta ČR Miloše Zemana a za podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
a Ministerstva zdravotnictví ČR. Organizá-
tory kongresu byli EAHSA (Evropská aso-
ciace domovů a služeb pro seniory), E.D.E. 
(Evropská asociace ředitelů a poskytovatelů 
dlouhodobé péče o seniory), Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR a Mladá 
fronta, divize Medical Services. Partnery 
kongresu byli Hartmann, Linet, Essity,  
B. Braun, TZMO SA, Sodexo, Arjo, Future 
Shape.                  (asa)

Vlevo: Aad Koster (víceprezdient EAN), Jiří Horecký (prezident EAN), Tomáš Groh 
(výkonný ředitel Hartmann - Rico). Vpravo: Kristína Kupcová (Mladá fronta), Karel 
Novotný (Mladá fronta) a hosté
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Dlouhodobá péče v Evropě 
musí mít budoucnost
V souvislosti s proběhlým kongresem EAHSA 
a E.D.E jsme položili několik otázek prezi-
dentovi akce Ing. Jiřímu Horeckému, Ph.D., 
MBA, který je současně prezidentem Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb ČR.

S jakým očekáváním jste přicházel na 
kongres a jaké jsou vaše dojmy z něj? 
Je to můj čtvrtý mezinárodní kongres, který 
jsem pořádal, a ty pocity na jeho počátku 
jsou obdobné. Napětí, zda vše dopadne 
dobře a zda kongres jeho účastníci označí za 
úspěšný. Já osobně jsem tam měl také více 
rolí, měl jsem roli prezidenta pořádající, 
tedy české Asociace; roli prezidenta 
zadavatele kongresu, tedy EAN; ale také roli 
přednášejícího a moderátora. A dojmy jsou 
velmi pozitivní, setkali jsme se s mimořádně 
kladnými ohlasy z celého světa. 

Jaká nejvýznamnější témata z oblasti 
dlouhodobé péče se diskutovala na 
kongresu? S kterými největšími výzvami se 
musí Evropa vypořádat?
Odpověď na obě otázky je totožná. 
Tématy kongresu byly právě klíčové výzvy 
a problémy, jako jsou finanční udržitelnost 
služeb dlouhodobé péče, zvyšující se 
poptávka, nárůst počtu starších osob 
trpících demencí, nedostatek zaměstnanců, 
péče v závěru života, role Evropské komise, 
ideální mix pobytových a ambulantních 
služeb. Ale i další živá téma, jako třeba zda 
mají v dlouhodobé péči fungovat veřejní 
i soukromí poskytovatelé a obchodní 
korporace založené za účelem vytváření 
zisku pro své majitele.  

Kteří významní hosté obohatili toto setkání?
Na kongresu vystupovalo celkem 25 
přednášejících z 20 zemí a 3 kontinentů, tj. 

včetně Austrálie, Kanady, Spojených států. 
Mimo jiné exministr práce a sociálních 
věcí Rakouska, exprezident Alzheimer 
Europe, prezident Evropské Federace 
zaměstnavatelů v sociálních službách 
nebo prezident evropské Asociace pro 
osoby se zdravotním postižením EASPD. 
Na kongresu ale vystoupil také prezident 
celosvětové asociace Global Ageing 
Network z USA. 

Jakou roli v řešení těchto výzev by měly do 
budoucna sehrávat Evropská unie a vlády 
jednotlivých zemí?
Evropská unie by neměla zasahovat 
členským státům do jejich nastavení 
sociální politiky, neměla by se snažit 
vytvářet celoevropské standardy kvality 
péče či omezovat např. maximální 
kapacity pobytových zařízení. Evropská 
komise by měla akcentovat dodržování 
lidských práv v oblasti dlouhodobé péče, 
podporovat investice do sociálních služeb 
a prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu podporovat řešení nedostatku 

pracovníků v sociálních službách či 
digitalizaci sociálních služeb. 

Při MZ ČR vznikla mezirezortní pracovní 
skupina pro zdravotně-sociální pomezí. 
O nedostatečné spolupráci rezortů se 
přitom hovoří již léta. Vnímáte tento krok 
jako dostatečně vstřícný a užitečný? 
Je to již několikátý pokus a několikátá 
skupina za poslední roky. Zda bude zrovna 
tento počin úspěšný, ukáže čas. V tuto chvíli 
ještě nepadlo politické zadání, tzn. jasný 
směr, kterým se má meziresortní skupina 
ubírat a na jakém řešení má pracovat. 

Můžete něco říci k nové iniciativě European 
Ageing Network VISION for 2030, která 
byla představena na kongresu?
Jde o materiál, který chceme dokončit 
koncem r. 2018. Rok a půl jsme pracovali na 
popisu vize pro dlouhodobé služby v Evropě 
v r. 2030. Jde o velmi kvalitní a inspirativní 
text, který má sloužit národním asociacím 
a vládám v přípravě na výzvy, které přijdou 
a přicházejí. Jde ale i o zásadní materiál 
přinášející nové pohledy na tyto služby, 
jejich klienty, poskytovatele a zadavatele 
dlouhodobé péče. 

 
Mottem kongresu byla otázka: Má 
dlouhodobá péče v Evropě budoucnost? Má 
tedy budoucnost? A bude světlá, či temná? 
Dlouhodobá péče v Evropě musí mít 
budoucnost. To, zda bude temná či světlá, 
zaleží na vládách jednotlivých zemí, ale 
i Evropské komisi. Sociální služby a dlou-
hodobá péče zatím stále nepatří ve většině 
zemí mezi priority a čím déle budeme 
odkládat změny, reformy a důslednou 
přípravu na to, co nás čeká, tím dražší  
a náročnější tato řešení budou.            (asa)
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1. společný kongres 

EAHSA – E.D.E.

Má dlouhodobá 
péče v Evropě 
budoucnost?
Co se můžeme naučit 
jeden od druhého…

www.ltc2018.eu

T H E  E U R O P E A N  A G E I N G  N E T W O R K

PARTNEŘI
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18. 10. Plzeň, hotel Marriot
 Sady 5. Května 57, Plzeň

23. 10. Ostrava, hotel Imperial
 Tyršova 1250/6, 702 00 Ostrava 2

25. 10.  Brno, hotel Continental
 Kounicova 680/6, 602 00 Brno

29. 10. Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr
 Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

30. 10. Praha, hotel Tristar
 U Sluncové 14, 186 76 Praha 8

Pořadatel: SAPERE PLUS Group s.r.o., kontakt info@sapereplus.cz, telefon 608 34 44 66

Odborná konference byla schválena ČLnK a byla ohodnocena 
9 body. Konference byla zařazena do kreditního systému 
celoživotního vzdělávání ČAS pod číslem ČAS/444/2018.

Přihlášení na konferenci je možné on-line na www.sapereplus.cz, 
e-mailem na prihlaska@sapereplus.cz, nebo telefonicky 
na čísle +420 608 344 466. Registrační poplatek: 300 Kč

18. 10. | PLZEŇ 23. 10. | OSTRAVA 25. 10. | BRNO 29. 10. | HRADEC KRÁLOVÉ 30. 10. | PRAHA
hotel Marriot
Sady 5. Května 57, Plzeň

hotel Imperial
Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2

hotel Continental
Kounicova 6, 602 00 Brno

hotel Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336, 500 00 H. Králové

hotel Tristar
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8

P OZ VÁ N K A  N A  O D B O R N O U  V Z D Ě L ÁVACÍ  KO N FE R E N CI

P r o g r a m  k o n f e r e n c e 

1330  Registrace, Zahájení
1405  Novinky z oblasti výzkumu mikrobiomu trávícího traktu, vztah mikrobiomu k atopické dermatitidě a alergiím
 RNDr. Petr Ryšávka, Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., Praha
1450   Farmakoterapeutické postupy při prevenci poklesu kognitivních schopností seniorů aneb jak předcházet demencím alzheimrovského typu
 PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, VFU Brno
1535 Kdo všechno může mít pocit suchého oka?
 MUDr. Petra Seidler Štangová, Oční Centrum Praha a zubní a oční klinika DentEye, Praha 
 MUDr. Adam Kopecký, Oční klinika FN Ostravaa
1700  Hlas, hlasové potíže typu chrapot, akutní fonotrauma, možnosti prevence a způsoby léčby 
 MUDr. Karol Zeleník, PhD., LF OU a FN Ostrava, Otorinolaryngologická klinika 
1745  Použití homeopatických léků ve vybraných dermatologických indikacích bradavice, afty a ječná zrna 
 Mgr. Romana Vraspírová, Zelená lékárna Lebo, Svitavy
1840 Ukončení

KONGRESOVÉ ZPRAVODAJST  Í

Romain Gizolme, speaker na kongre- 
su, ředitel AD-PA

Jana Hanzlíková – náměstkyně MPSV Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví

Freek Lapré při předávání  
EAN & ECREAS Awards 2018

Radost vítěze iPadu u stánku LINET Pascal Champvert (víceprezident EAN) 
a Johan Girard
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