BRNO
Diakonie, Hrnčířská 27, 602 00 Brno,
tel: 549 242 279 - poradenská linka (po-pá
8:00 – 16:00), J. Gomolová (info-linka, konzultace,
svépomocné skupiny, respitní péče, pečovatelská služba)
BYSTŘANY
Domov důchodců, Pražská 236, 417 61 Bystřany, tel:
417 536 062 - poradenská linka
(po-pá 7:00–15:00) V. Šmirklová (info-linka, konzultace,
respitní péče, denní centrum)
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zdravotně sociální fakulta JU
Česká 20, 370 01 České Budějovice,
tel: 387 228 902 (út 13:00–15:00), L. Motlová (infolinka, konzultace, respitní péče,
svépomocné skupiny)
DUBÍ
DD Na Výšině 494, 417 01 Dubí 1,
tel: 417 571 102, I. Holá ( info-linka, konzultace, oddělení
pro klienty s demencí)
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Diakonie, Benešovo nábř. 1067,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 621 094, Z. Hojný (info-linka, konzultace,
respitní péče, pečovatelská služba, denní centrum,
oddělení pro klienty s demencí)
HRADEC KRÁLOVÉ
Geriatrická ambulance kliniky Geriatrické
a metabolické FN Hradec Králové,
tel: 495 832 409, B. Jurašková (info-linka, konzultace)
CHOMUTOV
O. s. Naděje 2000 Kochova 1185,
430 01 Chomutov, tel: 474 623 236 - poradenská linka
(po - pá 8:00–14:00), J. Lochařová (info-linka, respitní
pobyty, svépomocné skupiny, denní stacionář)
CHÝNOV
Domov pro seniory, Zámecká 1, 391 55 Chýnov, tel.: 381
406 217, M. Drbalová (info-linka, konzultace,
krátkodobé pobyty, pečovatelská služba)
JIRKOV
Městský ústav sociálních služeb
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov, tel.: 474 684 431 poradenská linka (po - pá 0:00 - 24:00), L. Lacinová (infolinka, konzultace, svépomocné skupiny)
KARLOVY VARY
Farní Charita, Svobodova 743/12,
360 17 Karlovy Vary, tel.: 353 434 230,
L. Květoň (info-linka, svépomocné skupiny, respitní péče,
konzultace, denní centrum)
KRABČICE
Domov odpočinku ve stáří, Rovné 58,
411 87 Krabčice, tel: 416 845 094, M. Lengálová, (infolinka, konzultace, svépomocné skupiny, respitní péče,
oddělení pro klienty s demencí)
LIBEREC
Krajská nemocnice, odd. geriatrie a následné péče,
Husova 10, 460 01 Liberec 1, tel.: 604 759 779,
A. Jiroudková, L. Franců (info-linka, konzultace,
svépomocné skupiny, respitní péče, odborné posouzení a
diagnóza)
LIBICE nad CIDLINOU
Středisko Diakonie ČCE, Husova 2,
289 07 Libice nad Cidlinou, tel: 325 637 304,
D. Petrželková (info-linka, respitní péče, pečovatelské
služba, denní centrum pro klienty
s demencí, týdenní stacionář pro ženy s demencí)
MĚLNÍK
Centrum seniorů Mělník
Fűgnerova 3523, 276 01 Mělník, tel:315 630 040 linka
511, P. Hýblová (podpůrné skupiny, info-linka, odd. pro
klienty s demencí, konzultace)

Orgány České alzheimerovské společnosti k 31. prosinci
2007
Výkonný výbor
Prezident (čestná nikoli statutární funkce):
doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc.
Předsedkyně (statutární zástupce, člen výboru):
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Výkonná místopředsedkyně (statutární zástupce, člen výboru): Mgr. Martina Rokosová
Místopředsedkyně (statutární zástupce, člen výboru):
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Česká alzheimerovská společnost
v roce 2007

Úvodní slovo

Další členové výboru:
MUDr. Helena Nováková
Dagmar Šašková
Mgr. Petr Veleta
Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc.

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
předsedkyně společnosti

Konzultace a respitní péče ČALS

Revizní komise:
PhDr. Eva Jarolímová
Pavla Krejčiříková
Mgr. Dagmar Kovaříková
Kontaktní informace
Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600
182 00 Praha 8
Tel.: 283 880 346
e-mail: Info@alzheimer.cz
web: www.alzheimer.cz
www.gerontologie.cz
www.kooperace-pro-jakost.cz

Hospodaření společnosti v roce 2007
Výnosy
Prodej služeb a zboží
Dary
Členské příspěvky
Dotace
Celkem

desetiletí činnosti podařilo realizovat spektrum činností
a služeb, které je velmi podobné obdobným organizacím
ve světě, jejichž činnost již probíhá několik desetiletí.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zakládajícím
členům, všem spolupracovníkům a partnerům, bez
jejichž práce a pomoci by nebylo možné našich úspěchů
dosáhnout.

678 000 Kč
710 000 Kč
10 000 Kč
3 553 000 Kč
4 951 000 Kč

Náklady
Materiál
Energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Členské příspěvky
Celkem

188 000 Kč
33 000 Kč
5 000 Kč
144 000 Kč
819 000 Kč
3 244 000 Kč
32 000 Kč
24 000 Kč
4 587 000 Kč

Audit provedla firma DATA AUDIT SERVIS. Výrok auditora zněl bez výhrad. Celá zpráva auditora je k dispozici na webových stránkách společnosti www.alzheimer.cz

Česká alzheimerovská společnost si v loňském roce
připomněla první desetiletí své existence. Jedné
z prvních schůzek, které jsme zorganizovali po prvotním
nápadu vytvořit společnost, která by pomáhala jak
laikům tak profesionálům, se zúčastnila také výkonná
ředitelka mezinárodní asociace Alzheimer´s Disease
International (ADI) Noreen Siba. Díky jejím radám,
mnoha diskusím i její praktické pomoci naše rozhodnutí
založit českou společnost získávalo velmi praktické
obrysy. Česká alzheimerovská společnost byla
zaregistrována jako občanské sdružení v únoru 1997 a
byla ihned jako prozatímní člen přijata do ADI. Hned
vzápětí jsme se stali členy evropského sdružení
Alzheimer Europe. Spolupráce v rámci Alzheimer
Europe je cenná obzvláště v posledních letech.
Společnost se jmenuje „alzheimerovská“, protože pojem
demence zní bohužel stále pejorativně. Společnost ale
samozřejmě prosazuje také zájmy lidí trpících i jinými
formami demence.
Vážka jako logo ČALS se vžila, takže nyní udělujeme
každoročně Zlaté vážky osobnostem za jejich zásluhy ku
prospěchu pacientů s demencí, oddělení péče pro
pacienty s demencí mají spontánní tendenci se
označovat jako Vážka, takže v současné době
připravujeme certifikační systém těchto oddělení,
abychom tuto živelnost poněkud usměrnili.
České alzheimerovské společnosti se během jednoho

Cílem služeb, které jsou pokračováním dlouhodobého
projektu Libella pragensis (Vážka) je pomoc a podpora
lidí s demencí stejně jako jejich rodinných pečujících. V
roce 2007 byly obě základní služby registrovány MPSV
jako sociální služby. Cílem konzultací je odborné
poradenství pro lidi postižené syndromem demence a
jejich rodinné příslušníky. Respitní péče je odlehčovací
službou, jejímž cílem je „pohlídání“ klientů v domácím
prostředí v okamžiku, kdy si rodinný pečující potřebuje
něco zařídit či si odpočinout. Pracovníci v přímé péči
podstupují pravidelnou externí supervizi.
Projekt poradenství a respitní péče je propojen také s
projektem denního stacionáře – kde lidé do určitého
stádia Alzheimerovy choroby pobývají; respitní péče pak
na tuto službu navazuje (v okamžiku, kdy je pobyt v
denním stacionáři nadále nemožný). Poradenství
poskytujeme dlouhodobě, některé klienty provázíme
celou nemocí.
V roce 2007 jsme poskytli konzultace 534 klientům
(celkem 985 hodin konzultací), respitní péči využilo 11
klientů, kterým bylo poskytnuto celkem 1 300 hodin
této péče. Projekt byl podpořen dotací MPSV na
program Podpora sociálních služeb s regionální
působností – Hl. m. Praha.

Kontaktní a informační centrum
Informační centrum je v provozu 7 dní v týdnu od 8:00
do 20:00. Centrum poskytuje informace klientům
osobně, písemně i telefonicky. Celkem byla telefonická

MYSLIBOŘICE
Středisko Diakonie ČCE, 675 60 Myslibořice,
tel: 568 834 947, V. Růžičková (info-linka, respitní
pobyty, oddělení pro klienty s demencí)

informace poskytnuta 939 klientům. (Průměrně 98
měsíčně). Cca 70% volajících bylo z Prahy. E-mailem
zodpovídáme průměrně 25 dotazů měsíčně. Kromě
poskytování informací probíhají na telefonním čísle
283 880 346 ve vybraném čase také konzultace po
telefonu. PhDr. Jarolímová poskytuje tuto službu
lidem, kteří mají problém s mobilitou. Po telefonátu
obvykle následuje zaslání informačních materiálů
ČALS, případně návštěva konzultace či využití jiných
návazných služeb.
V roce 2007 proběhlo 21 setkání svépomocných
skupin, setkalo se na nich 139 klientů (rodinných
příslušníků osob se syndromem demence). Setkání
svépomocné skupiny probíhají pravidelně každý
druhý čtvrtek v měsíci. Přesná data setkání jsou
zveřejněna na internetu na www.alzheimer.cz.
Svépomocné skupiny – čaje o páté – jsou setkáním
poradenským (přibližně jednou za měsíc se setkání
zúčastní vybraný odborník, který odpovídá na dotazy
týkající se péče o člověka postiženého syndromem
demence v domácím prostředí), bojují také se
sociální izolací a stresem rodinných pečujících (a tím
de facto přispívají k vyšší kvalitě péče). Setkání
probíhají pod vedením konzultantky ČALS MUDr.
Novákové, zpravidla za přítomnosti psychologa
(konzultantka PhDr. Jarolímová a supervizorka Mgr.
Pohanková).
Projekt byl podpořen dotací Hlavního města Prahy a
z dotačního programu Projekty zdravého stárnutí pro
rok 2007 Ministerstva zdravotnictví.

Ediční činnost
Ediční činnost je tradiční doménou ČALS. Máme
bohaté zkušenosti s vydáváním brožur a letáků
zaměřených na různé cílové skupiny. Jejich cílem je
zlepšení informovanosti o Alzheimerově chorobě a
jiných typech demence (věříme, že dostatek
informací pomůže k včasné diagnóze a tedy k
účinnému terapeutickému zásahu) a přinášení
informací o nových typech pečování.
Projekt byl podpořen z dotačního programu Projekty
zdravého stárnutí pro rok 2007 Ministerstva
zdravotnictví.

Přednášková činnost
Přednášková činnost ČALS je tradičně zaměřena na
různé cílové skupiny (zdravotnické a sociální
pracovníky, laické pečovatele) a jejím předmětem

jsou zejména nové informace o Alzheimerově
chorobě, nové možnosti terapie, způsoby a nové
metody pečování a praktické, každodenní aspekty
péče o chronicky nemocného.
Projekt byl podpořen z dotačního programu Projekty
zdravého stárnutí pro rok 2007 Ministerstva
zdravotnictví.

Denní stacionář
Denní centrum pro pacienty postižené
Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence
při Gerontologickém centru v Praze 8 - Kobylisích
vzniklo jako první svého druhu (v rámci ČR).
Spolupráce s ČALS je nesmírně důležitá, protože
centrum si neustále udržuje vysoký standard
poskytovaných služeb a pracuje jako „vývojové
středisko“. Pracovníci centra (školení ergoterapeuti)
jsou nesmírně inovativní a flexibilní a snaží se
zavádět nové vědecké poznatky do praxe, díky tomu
v rámci centra vznikají také nové aktivizační
pomůcky a metodické materiály. Důležitým
aspektem je také „otevřenost“ centra, které
umožňuje stáže a hospitace pracovníkům z jiných
zařízení (šíření dobré praxe).
Projekt byl podpořen dotací z rozpočtu hl. m. Prahy
v oblasti zdravotnictví.

Pražské gerontologické dny 2007
Pražské gerontologické dny probíhaly ve dnech 30.
května – 1. června 2007 na pražské fakultě tělesné
výchovy a sportu. První dva dny byly věnovány
přednáškám v sekcích Zdravé stárnutí, Globální
stárnutí, Demence a Demence v praxi. Poslední den
probíhaly workshopy – Dementia Care, Namaste (J.
Simard); Krize seniálního věku, psychologie péče o
seniory s kognitivním deficitem a dlouhodobě
nemocné (E. Jarolímová, J. Vaško); Práce se
skupinou seniorů (H. Janečková); Existuje ageismus
v zařízeních poskytujících sociální služby? (K.
Tlustá).
Konference měla cca 250 účastníků a byla zařazena
do systému celoživotního vzdělávání lékařů,
zdravotních sester a fyzioterapeutů.
Konference byla podpořena v rámci programu
Zdravotnické vzdělávací programy Ministerstva
zdravotnictví.
Projekty podpořené v rámci programu JPD 3
V roce 2007 pokračoval projekt Kooperace pro

jakost, který byl podpořen v rámci opatření 2.1
programu JPD 3. Projekt byl zaměřen na vytvoření
systémů kvality u ČALS a jejích čtyř partnerů.
Projekt byl ukončen v březnu 2008.
ČALS byla také partnerem projektu Centrum
praktického vzdělání ve zdravotně sociálních
službách, který byl podpořen v rámci opatření 3.2
programu JPD 3 a zakončen byl v srpnu 2007. Cílem
projektu bylo vytvoření několika modulů v
praktickém vzdělávání především pro pracovníky v
přímé péči.

Bezpečný návrat
Projekt Bezpečný návrat vznikl, aby pomáhal lidem,
kteří jsou ohroženi blouděním. Do projektu se
přihlašují rodinní pečující, kteří poskytují základní
údaje o nemocném a především telefonické kontakty
na sebe a další členy rodiny. Na základě přihlášky
jsou žadatelé zařazeni do projektu. Nemocní získají
náramek opatřený kódem, pod nímž je v případě
potřeby možné nalézt v databázi spravované
společností MediMedia kontaktní informace. Na
náramku je také číslo telefonické help-linky ČALS,
která slouží jako kontaktní místo, a kde lze potřebné
informace o klientovi projektu zjistit.

Databáze služeb pro seniory
Důležitou oblastí zájmu všech pečujících rodin je
dostupnost zdravotně sociálních služeb, proto ČALS
také v roce 2007 pracoval na databázi těchto služeb.
Databáze je dostupná na adrese
www.gerontologie.cz.

Veřejná sbírka Pomerančový den
Veřejná sbírka spojená s informační kampaní byla v
roce 2007 zorganizována v červnu na více než dvaceti
místech České republiky. Celkový výnos sbírky byl
193 337 Kč. Peníze byly použity na zlepšení péče o
klienty s demencí v kontaktních místech České
alzheimerovské společnosti.
Projekty podpořené v rámci programu JPD 3
V roce 2007 pokračoval projekt Kooperace pro
jakost, který byl podpořen v rámci opatření 2.1

programu JPD 3. Projekt byl zaměřen na vytvoření
systémů kvality u ČALS a jejích čtyř partnerů.
Projekt byl ukončen v březnu 2008.
ČALS byla také partnerem projektu Centrum
praktického vzdělání ve zdravotně sociálních
službách, který byl podpořen v rámci opatření 3.2
programu JPD 3 a zakončen byl v srpnu 2007.
Cílem projektu bylo vytvoření několika modulů v
praktickém vzdělávání především pro pracovníky v
přímé péči.

OLOMOUC
O. s. Pamatováček, Karafiátova 5,
779 00 Olomouc, tel: 585 426 110,
E. Klevarová, (info-linka, konzultace,
svépomocné skupiny, respitní péče)
OSTRAVA
Slezská Diakonie, Rolnická 55,
709 00 Ostrava, tel: 596 617 581, L. Jriabková
(info-linka, konzultace, respitní péče denní stacionář,
týdenní pobyty)
PARDUBICE
Geriatrické centrum nemocnice Pardubice, Kyjevská
44, Pardubice, tel.: 466 019 103,
Š. Štrossová (odborné vyšetření, konzultace)
PÍSEK
Prácheňské sanatorium, 17. listopadu 2444,
397 01 Písek, tel.: 382 217 777 - poradenská linka (po pá 7:00-15:30), P. Tesařová (info-linka, konzultace,
oddělení pro klienty s demencí,
respitní péče)
PÍSEK
Středisko Diakone ČCE, Jiráskovo nábř. 2443,
397 01 Písek, tel.: 382 219 057, M. Kolářová
(info-linka, konzultace, lůžkové oddělení pro
klienty s demencí, denní centrum)
PLZEŇ
Středisko Městské charity, Polední 11,
312 00 Plzeň, tel.: 377 459 157, A. Srbová,
A. Průchová (info-linka, konzultace, denní
a týdenní stacionář, svépomocné skupiny)
PŘÍBRAM
Sdružení domácí péče Sanco, Čechovská 57,
291 05 Příbram, tel: 318 427 424, M. Blatoňová (infolinka, podpůrné skupiny, konzultace, domov rodinného
typu)
ROUDNICE nad LABEM
LDN Podřipská nemocnice s poliklinikou Jungmanova
672, 413 01 Roudnice n. L.,
tel.: 416 838 335, I. Baičiová (info-linka, konzultace,
svépomocné skupiny, respitní
pobyty, denní centrum)
SOBOTÍN
Středisko Diakonie ČCE, Petrov nad Desnou 203, 788
16 Sobotín, tel.: 583 237 176
(po-pá 8:00 - 14:00), J. Ketnerová (info-linka,
konzultace, respitní péče, denní centrum,
oddělení pro klienty s demencí)
TÝNIŠTĚ nad ORLICÍ
Geriatrické centrum, Turkova 785,
517 21 Týniště n. Orlicí, tel.: 494 371 380 (po - pá 7:00 16:00), J. Hejnová (info-linka, konzultace)
UHERSKÝ BROD
Domovinka v denním stacionáři Slunečnice, Pod Valy
664, 688 01 Uherský Brod, tel.: 572 631 388, P. Houšť
(info-linka, denní centrum, respitní péče)
VELKÉ BŘEZNO
Domov důchodců, Klášterní 2,
403 23 Velké Březno, tel.: 475 317 171,
M. Stavělová (info-linka, konzultace, respitní péče,
oddělení pro klienty s demencí)
VSETÍN
Letokruhy, o.s., Tyršova 1271, 755 01 Vsetín,
tel.: 571 819 361, H. Petroušková (poradenská linka,
respitní péče, svépomocné skupiny, denní stacionář)

