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Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 

 

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 

Cíl Úkol Termín Výstupy / Indikátory Gestor Spolupráce Finanční zdroje 

1. Zlepšení přístupu ke 
stanovení diagnózy a 
zajištění včasné a správné 
diagnózy syndromu 
demence 

1.1 Překlad a adaptace 
mezinárodně uznávaných 
doporučených postupů diagnostiky 
syndromu demence 

2016-2017 Doporučené postupy diagnostiky demence MZ Odborné 
společnosti 

 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

Dotační 
programy 

 1.2 Úprava podmínek pro úhradu 
diagnostiky a hodnocení progrese 
onemocnění 

2017-2018 Návrh novelizace vyhlášky č. 134/1998 Sb., 
kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 
pozdějších předpisů 

MZ Odborné 
společnosti 

Zdravotní 
pojišťovny 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

Zdravotní 
pojištění 

 1.3 Vytvoření podmínek pro 
zařazení screeningového vyšetření 
kognitivních funkcí do všeobecné 
preventivní prohlídky u seniorů 

2017-2018 Návrh novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb., 
o preventivních prohlídkách 

MZ Odborné 
společnosti 

Zdravotní 
pojišťovny 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

Zdravotní 
pojištění 

2. Využívání dostupných 
metod nefarmakologického 
a farmakologického 
ovlivnění onemocnění s 
jejich úhradou z veřejného 
zdravotního pojištění pro 
jednotlivé úrovně 
poskytované zdravotní péče 

2.1 Vytvoření a pravidelná 
aktualizace společných standardů 
léčby pro obory Neurologie, 
Psychiatrie a Geriatrie 

2016-2017 Jednotné standardy farmakologické a 
nefarmakologické léčby pro obory 
Neurologie, Psychiatrie a Geriatrie 

MZ Odborné 
společnosti 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

Dotační 
programy 

 

 2.2 Úprava podmínek pro úhradu 
farmakologické a nefarmakologické 
léčby  

2017-2018 Revize preskripčních a indikačních omezení 
pro psychofarmaka užívaná v léčbě 
onemocnění, návrh podmínek pro úhradu 
nefarmakologické léčby (př. psychosociální 
intervence) 

MZ 
SÚKL 

Odborné 
společnosti 

Zdravotní 
pojišťovny 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

Zdravotní 
pojištění 

3. Zlepšení přístupu k 3.1 Podpora vzniku center 2018 Definování požadavků na technické a MZ Odborné Rozpočet 
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vhodné péči, zajištění 
vhodné péče a její 
koordinace 

zaměřených na Alzheimerovu 
nemoc a jiné demence 

věcné vybavení, personální zabezpečení a 
dalších nezbytných požadavků pro 
ustanovení center vysoce specializované 
péče podle §112 zákona č. 372/2011 Sb. 

společnosti 

Zdravotní 
pojišťovny 

kapitoly MZ 

 3.2 Podpora vzniku strukturované 
sítě pracovišť s definovanou péčí 
poskytovanou na jednotlivých 
úrovních 

a) všeobecný praktický lékař 
b) ambulance specialisty - 

neurolog, psychiatr, geriatr 
c) odborné sociální poradenství 

(kontaktní místa) 
d) terénní služby - komunitní 

péče, domácí (zdravotní) péče, 
pečovatelská služba, terénní 
doléčovací služby, osobní 
asistence 

e) stacionář při zdravotnickém 
zařízení 

f) sociální služby poskytované 
v ambulantní formě (denní 
stacionář, centrum denních 
služeb) a týdenní stacionář 

g) geriatrické oddělení nemocnice 
h) domov s integrovanou 

zdravotně-sociální péčí 
(poskytující také pobytové 
odlehčovací služby) 

i) specializované zařízení v rámci 
systému dlouhodobé péče 

j) centra vysoce specializované 
péče 

k) linka pomoci, informační portál 

Průběžně Definování potřebného obsahu a rozsahu 
služeb, požadavků na technické a věcné 
vybavení, personální zabezpečení, 
podmínky pro nasmlouvání potřebné 
zdravotní péče ze strany zdravotních 
pojišťoven, vytvoření sítě pracovišť v 
krajích, statistické údaje o počtu osob s 
demencí v rámci sítě 

MZ 

MPSV 

Zdravotní 
pojišťovny 

Kraje 

Obce 
s rozšířenou 
působností 

Odborné 
společnosti 

Rozpočet 
kapitoly MZ, 
MPSV 

Dotační 
programy 

Zdravotní 
pojištění 

 3.3 Podpora výkonu sociální práce 
na úřadech obcí v přenesené 
působnosti a spolupráce na inter a 
multidisciplinární úrovni. 

Průběžně Financování prostřednictvím dotačního 
titulu výkonu sociální práce dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, a 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, doporučené postupy MPSV, pilotní 
projekty 

MPSV Kraje 

Obce 
s rozšířenou 
působností 

Ministerstva 

Rozpočet 
kapitoly MPSV 

ESF 
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4. Zvýšení podpory pro 
pečovatele 

4.1 Zavedení nové finanční podpory 
pro pečující osoby, upravení 
stávající dávky a promítnutí těchto 
změn do navazujících právních 
předpisů; podpora výdělečně činné 
osoby, která neformálně pečuje o 
rodinného příslušníka; vymezení 
kapacit určených pro odlehčovací 
služby pro osoby s demencí v rámci 
sociálních služeb; konzultace, 
psychologická podpora a podpora 
svépomocných skupin pro pečující 
osoby 

Průběžně Definování jednotlivých pojmů, návrh 
novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, a souvisejících 
právních předpisů, realizace informační 
kampaně, nastavení koordinovaného a 
koncepčního přístupu k podpoře  

MPSV  Rozpočet 
kapitoly MPSV 

5. Zajištění edukace 
rodinných pečujících a 
asistentů sociální péče 

5.1 Podpora vzdělávání 
neformálních pečovatelů 

Průběžně Nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů 
s cílovou skupinou „neformální pečovatelé“, 
vyhlášení výzvy na podporu vzdělávání 
pečujících osob z finančních prostředků 
ESF a organizování metodických dnů a 
seminářů pro vybranou cílovou skupinu. 

 

MPSV  Rozpočet 
kapitoly MPSV 

ESF 

6. Prevence v rámci 
zdravotních a sociálních 
služeb 

6.1 Posílení role všeobecného 
praktického lékaře 

2017 Úprava vzdělávacího programu oboru 
Všeobecné praktické lékařství 

MZ Odborné 
společnosti 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

 6.2 Poradenství v rámci lékárenské 
péče 

2016 Vytvoření garantovaného kurzu ČLnK 
k proškolení lékárníků, poskytování 
poradenství v rámci lékárenské péče 

MZ ČLnK 

IPVZ 

Odborné 
společnosti 

 

 6.3 Posílení role odborně 
kvalifikovaného personálu v 
sociálních službách 

Průběžně Novela zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, v rozsahu úpravy 
kvalifikace a celoživotního vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách, počet 
akreditovaných programů pro pracovníky v 
sociálních službách a sociální pracovníky 
ve vztahu k problematice podpory osob s 
demencí 

MPSV  Rozpočet 
kapitoly MPSV 
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7. Zvýšení povědomí široké 
veřejnosti o onemocnění 

7.1 Podpora informačních kampaní 
prostřednictvím veřejnoprávních 
médií 

Průběžně Podpořené aktivity MZ 

MPSV 

MŠMT 

Odborné 
společnosti 

Rozpočet 
kapitoly MZ, 
MPSV, MŠMT 

 7.2 Vytvoření a aplikace 
destigmatizačních programů v praxi 

Průběžně 
(nejpozději 
do 2023) 

Počet destigmatizačních programů MZ Odborné 
společnosti 

MPSV 

Prostředky ESIF 

 7.3 Vytvoření metodiky na 
hodnocení míry stigmatizace u 
osob trpících demencí a následně 
pilotní a longitudinální hodnocení 
míry stigmatizace 

Průběžně 
(nejpozději 
do 2023) 

Vytvořená metodika na hodnocení míry 
stigmatizace a údaje z hodnocení míry 
stigmatizace 

MZ Odborné 
společnosti 

MPSV 

Prostředky ESIF 

8. Výchova k ohleduplnosti 
vůči seniorům 

8.1 Rozšíření nabídky metodické 
podpory a případné zpřesnění 
rámcového vzdělávacího programu 
v rámci jeho cyklických revizí 

Průběžně Digifolio Stáří a mezigenerační dialog na 
portálu www.rvp.cz 

MŠMT Odborné 
společnosti 

Rozpočet 
kapitoly MŠMT 

9. Podpora a rozvoj 
vzdělávání pro 
profesionální pečující 

9.1 Podpora vzdělávání 
nelékařských zdravotnických 
pracovníků v péči o osoby s 
demencí 

Průběžně Údaje o kapacitě, naplněnosti a počtu 
absolventů certifikovaných kurzů (Kurz 
péče o nemocné s Alzheimerovou 
chorobou, Ošetřovatelská péče v geriatrii, 
Geriatrický pacient v dlouhodobé péči – 
zvláštnosti ošetřovatelské péče o 
geriatrického křehkého seniora) 

MZ  Rozpočet 
kapitoly MZ 

 9.2 Podpora vzdělávání lékařů 
v oborech, které se zabývají péčí o 
osoby s demencí 

Průběžně  Údaje o počtu zařazených školenců a o 
počtu absolventů v oborech Neurologie, 
Psychiatrie, Geriatrie, Gerontopsychiatrie, 
Medicína dlouhodobé péče a Paliativní 
medicína 

MZ IPVZ Rozpočet 
kapitoly MZ 

 9.3 Podpora vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách 

Průběžně Vytvoření informačního systému pro 
agendu kvalifikačních kurzů pro pracovníky 
v sociálních službách a kurzů dalšího 
vzdělávání 

MPSV  Rozpočet 
kapitoly MPSV 

ESF 

 9.4 Podpora vzdělávání sociálních Průběžně Vytvoření informačního systému pro MPSV  Rozpočet 
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pracovníků a dalších odborných 
pracovníků 

agendu akreditací kurzů celoživotního 
vzdělávání 

kapitoly MPSV 

10. Vzdělávání pracovníků 
ve školství a veřejném 
sektoru 

10.1 Podpora vzdělávání pedagogů 
na různých stupních školství 

Průběžně Semináře a další vzdělávací programy, 

Metodická podpora na portále www.rvp.cz 
(digifolio Stáří a mezigenerační dialog) 

MZ MŠMT 

NIDV 

NÚV 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

 10.2 Podpora vzdělávání 
pracovníků ve veřejném sektoru - 
správní, právní, obchodní, policejní, 
sociální, pedagogické a další 
studijní programy 

2019 Doporučení pro jednotlivé profese o úrovni 
znalostí o problematice demence 
s ohledem na specifika dané profese 

MZ MŠMT 

Odborné 
společnosti 

 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

11. Koordinované úsilí v 
oblasti výzkumu včetně 
využití již dostupných 
výsledků 

11.1 Podpora základního a 
aplikovaného biomedicínského 
výzkumu v souladu s Národními 
prioritami orientovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, 
tedy i v oblasti neurologických a 
psychických onemocnění 

Průběžně Účelová podpora projektů, které jsou 
vybírány v rámci jednotlivých veřejných 
soutěží, institucionální podpora na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných 
organizací na základě zhodnocení 
dosažených výsledků 

MŠMT 

MZ 

GAČR  

 

AZV  Výdaje státního 
rozpočtu na 
výzkum, 
experimentální 
vývoj a inovace 

 11.2 Podpora mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích 

Průběžně Zapojení ČR do Iniciativy Společného 
programování v oblasti 
neurodegenerativních nemocí (EU Joint 
Programme – Neurodegenerative Disease 
Research, JPND) 

MŠMT MZ Výdaje státního 
rozpočtu na 
výzkum, 
experimentální 
vývoj a inovace 

12. Organizace 
epidemiologického dozoru 
a sledování 

12.1 Sběr dat pro statistické 
sledování počtu nemocných za 
účelem plánování zdravotních a 
sociální služeb 

2016-2017 Úprava ročních výkazů o činnosti 
poskytovatele zdravotních služeb pro obor 
psychiatrie, neurologie a obor geriatrie, 
uvedení Národního registru hrazených 
zdravotních služeb do provozu, s ohledem 
na změnu Vyhlášky o Programu 
statistických zjišťování 

MZ ÚZIS 

Odborné 
společnosti 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

13. Zapojení ČR do 
evropské spolupráce 

13.1 Spolupráce na mezinárodní 
úrovni, výměna zkušeností, dat a 
informací 

Průběžně Mezinárodní spolupráce, projekty  MZ 

MŠMT 

MPSV 

Odborné 
společnosti 

Dotační 
programy 
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14. Zdravotní způsobilost k 
řízení motorových vozidel u 
starších občanů 

14.1 Vytvoření pravidel k 
posuzování zdravotní způsobilosti k 
řízení motorových vozidel u starších 
občanů odpovídajících současnému 
stavu 

2016-2017 Vytvořená pravidla k posuzování zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel u 
starších občanů, včetně případného návrhu 
úpravy příslušných částí zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) 

MZ Odborné 
společnosti 

Zdravotní 
pojišťovny 

Rozpočet 
kapitoly MZ 

Zdravotní 
pojištění 

 
Seznam použitých zkratek: 
 
AZV ČR  Agentura pro zdravotnický výzkum ČR 
ČLnK  Česká lékárnická komora 
ESF  Evropský sociální fomd 
ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 
GAČR  Grantová agentura České republiky 
IPVZ  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
JPND  Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases  
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZ  Ministerstvo zdravotnictví 
NIDV  Národní institut pro další vzdělávání 
NÚV  Národní ústav pro vzdělávání 
SÚKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv 
ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky 


