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Světová asociace varuje: Vlády zanedbávají reformu systému

dlouhodobé péče o seniory

legislativa sociální služby zdravotnictví

Změnu systému dlouhodobé péče o seniory už není možné odkládat. Situace je vážnější, než si mnozí myslí, a hrozí

naplnění toho nejčernějšího scénáře – nedostupnost služeb dlouhodobé péče a nedostatečný počet kvali�kovaných

pracovníků. Problém se přitom netýká jen České republiky, ale celého světa.

Průměrný věk dožití se rok od roku zvyšuje. Zásluhu na tom má moderní medicína a rostoucí kvalita života. Světová

pandemie Covidu-19 však odkryla, že systém dlouhodobé péče, kterou bude v určité fázi svého života potřebovat

nejméně polovina seniorů, je v současné podobě neudržitelný.

Světová asociace Global Ageing Network proto vyzývá představitele vlád po celém světě k reformám. „Je na čase se

vzchopit. Ačkoli každá země má jinou výchozí pozici, vlády by se měly zabývat otázkou, jak seniorům zajistit přístup

ke službám dlouhodobé péče tak, aby mohli prožít závěr svého života důstojně,“ konstatuje Katie Smith Sloan,

výkonná ředitelka Global Ageing Network.

Problém, který se týká všech

Rozsáhlá výzva, na které pracovali světoví odborníci více než rok, popisuje největší problémy a současné výzvy

dlouhodobé péče o seniory v jednotlivých zemích. Před čím tedy svět stojí? Austrálie vyzývá ke změnám systému

dlouhodobé péče, Nizozemsko avizuje dlouhodobou neudržitelnost stávajícího systému a kapacit, Anglie otevřeně

hovoří o krizi systému dlouhodobé péče a další země hlásí více než jeden milion chybějících pracovníků v sociálních

službách.

06.03.2023 Redakce

Kategorie

https://allnews.cz//tag/legislativa
https://allnews.cz//tag/socialni-sluzby
https://allnews.cz//tag/zdravotnictvi
https://www.apsscr.cz/media/sluzby/vydavame/odborna-publikacni-cinnost/2023-call-to-governments-paper-final.pdf
https://allnews.cz/?no_category=1
https://allnews.cz/wp-admin


07.03.23 8:05 Světová asociace varuje: Vlády zanedbávají reformu systému dlouhodobé péče o seniory - Allnews

https://allnews.cz/2023/03/06/svetova-asociace-varuje-vlady-zanedbavaji-reformu-systemu-dlouhodobe-pece-o-seniory/ 2/3

V Česku se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem lůžek v pobytových službách, kde jich schází asi 15 tisíc. Stejně tak

nestačí ani kapacita terénních služeb. „Buď musíme kapacitu služeb posílit, nebo přesunout břímě péče na rodiny,

což má ale řadu ekonomických i celospolečenských nevýhod a dopadů,“ vyjádřil se v rozhovoru pro Deník.cz Jiří

Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, předseda Global Ageing Network a

zároveň spoluautor celosvětové výzvy ke změně systému dlouhodobé péče o seniory.

Česká vláda už nemůže zavírat oči

O tomto problému se v české kotlině ví už dlouho. Doposud se kolem něj jen tiše našlapovalo, ale konkrétní řešení

nepřišlo. K tématu se v roce 2016 vyjadřoval třeba Petr Fiala, tehdejší místopředseda Asociace českých a moravských

nemocnic, který uvedl, že ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí na vytvoření modelu

nespolupracují. „Už dvacet let nic nevyřešila. Pro politiky to není priorita,“ řekl tenkrát pro ČT24. 

Na to v publikaci poukazuje i Global Ageing Network. „Jediným způsobem, jak být v něčem úspěšný, je nastavit si to

jako prioritu. Integrovaná dlouhodobá péče leží na pomezí mezi sociální a zdravotní oblastí, přičemž většina zemí

má ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí oddělená. Aby se reforma skutečně stala, musí jí vláda přikládat tu

nejvyšší prioritu a zohledňovat oba sektory. Jen tak může dojít ke změně,“ apeluje světová asociace.
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Vědci z Brna vyvíjejí léčiva na vzácná onemocnění, třeba nemoc motýlích křídel

Vědecký tým z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF MUNI) vyvíjí léčiva na vzácná

onemocnění, například na nemoc motýlích křídel. Onemocněním projevujícím se bolestivými…

Vědci: Bakterie pomáhá zlepšit růst podvyživených zvířat, podílejí se i Češi

Vědci možná budou umět zlepšit poporodní růst podvyživených dětí. Výzkum ukázal, že

pravidelné podávání bakterie mléčného kvašení podpořilo růst podvyživených zvířat, uvedla dne…

Dejme druhou šanci aneb bene�ční kampaň za destigmatizaci závislostí

Organizace SANANIM z.ú. spustila na začátku tohoto týdne bene�ční kampaň za destigmatizaci

závislostí a na podporu léčby. Kampaň s názvem Dejme druhou šanci je bene�ční aukcí, ve které…

Téměř 108 milionů korun. Tolik vrátila ČPZP na doplatcích za léky

Ostrava, 21. února 2023 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým klientům vrátila za

rok 2022 celkem 107,6 milionu korun za přeplatky z doplatků za léky předepsané na recept.…

Přes 900 organizací ve zdravotnictví bude spadat pod zákon o kyberbezpečnosti

Ve zdravotnictví se výrazně zvýší počet organizací, které budou po změně směrnice spadat pod

zákon o kybernetické bezpečnosti a problematice se budou muset věnovat. Bude jich více než…
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