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Kontaktní místa ČALS 

(Srpen 2016) V srpnu skončil projekt 
s názvem Rozvoj kontaktních míst České al-
zheimerovské společnosti.  

Podařilo se nám najít skvělé spolupracovníky 
ve všech krajských městech, ve kterých dosud 
kontaktní místa ČALS chyběla. Jsme moc rádi, 
že se nám povedlo rozšířit síť našich výbor-
ných spolupracovníků ze „starých“ kontakt-
ních míst o další!  

Od západu k východu – v Ústí nad Labem 
nově najdete naše kontaktní místo v Domově 
pro seniory Dobětice, p.o., v Jihlavě v Alzhei-
mercentru Jihlava (status bude potvrzen po-
čátkem příštího roku), v Pardubicích v Domo-
vě pro seniory U Kostelíčka, v Hradci Králové 
v Centru sociální pomoci a služeb, o.p.s. a ve 
Zlíně v Naději Zlín. 

ČALS má v současné době dvacet pět kontakt-
ních míst ve všech krajích České republiky. 
Našimi kontaktními místy jsou zařízení státní 
i nestátní, zdravotnická i sociální. Společné 
mají to, že poskytují kvalitní služby pro osoby 
postižené syndromem demence a pomáhají 
také jejich rodinám. Jedná se o lůžková zaří-
zení, denní stacionáře, atd.  

Protože chceme, aby se kontaktními místy 
stávaly pouze nejkvalitnější zařízení, vytvořili 
jsme vlastní certifikační systém Vážka®. Pro-
ces certifikace kontaktních míst byl zahájen 
koncem roku 2009, aktuálně mají certifikaci 
za sebou všechna zařízení poskytující pobyto-
vé služby a také denní stacionáře. Od poloviny 
roku 2011 provádíme audit také ostatních 
zařízení. Každé kontaktní místo musí ve služ-
bách, které poskytuje, certifikát získat. [MM] 

Seznam kontaktní míst na 
http://www.alzheimer.cz/cals/kontaktni-
mista/ 

Týden paměti 

(Září 2016) Mezinárodní alzheimerovská aso-
ciace Alzheimer's Disease International si 
připomíná již od roku 1994 21. září jako Mezi-
národní den Alzheimerovy nemoci. Česká 
alzheimerovská společnost se k této tradici 
připojila krátce po svém vzniku v roce 1997. 
Týden kolem 21. září je pro nás Týdnem pamě-
ti. Během Týdne paměti upozorňujeme na 
problematiku Alzheimerovy choroby, distribu-
ujeme informační materiály a ve spolupráci s 
našimi kontaktními místy pořádáme i další 
akce (například Koncerty pro vážku, vyšetření 
paměti v Českém rozhlasu). Kontaktní místa 
pořádají každoročně v tomto termínu také 
veřejnou sbírku (viz povolení), jejíž výtěžek 
slouží ke zlepšení péče o osoby trpící demencí 
v kontaktních místech. Děkujeme všem dár-
cům za podporu! [MM] 

Dny paměti v Českém 

rozhlase 

(Září 2016) Jak dobrou máte paměť? Odpověď 

na tuto otázku mohli lidé zjistit i díky spolu-

práci s Českým rozhlasem. Ve dnech 19. až 21. 

září probíhalo v sídle Českého rozhlasu na 

pražských Vinohradech testování paměti pro 

veřejnost. Moc děkujeme za spoupráci! [MM] 
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Zprávy z ČALS 
 

Vědci z Akademie věd 

objasnili jednu z příčin 

Alzheimerovy nemoci 

(Červenec 2016) Mezinárodní tým vědců, kteří 

působí v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrov-

ského v AV ČR, objasnil jednu z příčin Alzhe-

imerovy choroby. Pomocí moderní mikrosko-

pické metody, kterou pro výzkum vyvinul, 

zjistil, na jakém principu fungují molekuly 

této zákeřné nemoci. Tým navázal na již zná-

mý poznatek, že Alzheimerovu chorobu způ-

sobuje shlukování čili agregace peptidů 

v mozku, kvůli kterým se mozková hmota 

poškozuje. Buněčné membrány neuronu se 

proti tomuto shlukování peptidů přirozeně 

brání. S přibývajícím věkem u člověka dochází 

k poklesu počtu cukrových lipidů, což může 

Alzheimerovu chorobu rozvinout. Díky lepší-

mu experimentálnímu výzkumu, než byl do-

posud, výzkum ukázal, že cukrové lipidy doká-

žou nebezpečné shlukování peptidů zastavit. 

[MM] 

Více na http://www.tribune.cz/clanek/39881 

Změna legislativy má 

zrušit domovy se 

zvláštním režimem 

(Září 2016) Vedle zdravotnické legislativy (záko-
na o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování) upravuje problematiku péče o lidi 
s demencí především zákon o sociálních služ-
bách. Ten je aktuálně předmětem systémové 
novely. Předkladatel (MPSV) v ní navrhuje spo-
jení některých stávajících druhů služeb a redefi-
nuje jejich určení. Domovy se zvláštním reži-
mem, ve kterých se dosud poskytují pobytové 
služby lidem s demencí, se navrhují sloučit s 
domovy pro seniory a nově mají být označovány 
jako domovy sociální péče. Dle předkladatele v 
současnosti praxe poskytování sociálních služeb 
tyto druhy zásadně neodděluje a v domovech pro 
seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové 
skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z 
dalších cílů je snížení administrativní zátěže, ke 
které dojde na základě toho, že nyní často jsou 
třeba dvě registrace, po změně bude jen jedna 
dostačující. Dalším deklarovaným cílem je od-
stranit z názvu „zvláštní režim“, který je segregu-
jící a stigmatizační. Zavádí se také nové sociální 
služby jako například služba poskytovaná oso-
bám v terminálním stavu. Za nové základní čin-
nosti se tak navrhuje psychosociální podpora při 
umírání, pastorační a duchovní péče či pomoc 
osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby. 
Současně se navrhuje opatření, jehož cílem je 
urychlení řízení o příspěvku. [MM] 

 

Více na http://www.socialniradce.cz/chystane-

zmeny-zakona-o-socialnich-sluzbach-2017/ 

Alzheimerova choroba v ČR 
 

WHO připravuje 

odpověď na demenci 

(Září 2016) Světová zdravotnická organizace 

zveřejnila pracovní verzi svého světového 

akčního plánu odpovědi veřejného zdravotnic-

tví na demenci na léta 2017-2025 (Draft WHO 

global action plan on the public health re-

sponse to dementia 2017-2025) a během pod-

zimu očekává k tomuto dokumentu komentá-

ře.  Komentovat dokument může vlastně kaž-

dý, Alzheimer's Disease Intrenational ale 

připravuje společné stanovisko. Pokud byste 

tedy měli nějaký komentář, dejte nám vědět 

na adresu info@alzheimer.cz, abychom Váš 

komentář případně zařadili do stanoviska 

České alzheimerovské společnosti.  [MM]  

Návrh akčního plánu je na 

http://www.who.int/mental_health/neurolo

gy/dementia/action_plan_consultation/en/ 

Alzheimer paradoxně 

rozvíjí kreativitu 

(Srpen 2016) Alzheimerova choroba má dvě 

tváře: na jedné straně ničí paměť, na druhé ale 

rozvíjí kreativitu. Potvrzuje to australská stu-

die, která ukázala, že oblasti mozku spojené s 

uměleckou tvořivostí nemoc šetří. A dokonce v 

některých případech fungují tyto oblasti ještě 

lépe, jako by vyvažovaly ztrátu schopnosti 

vzpomínat a vyjadřovat se. Plodem tohoto 

mechanismu může být například Bolero fran-

couzského skladatele Maurice Ravela, napsal 

italský list La Repubblica. [MM] 

Mezifiremní spolupráce 

(Srpen 2016) Výzkumný svět už delší dobu vidí, 

že běžný - vysoce konkurenční - postup není 

v případě vývoje léku na Alzheimerovu chorobu 

efektivní. Farmaceutické firmy de facto ztrácí 

čas - zkoumají stejné molekuly, aby ve stejném 

čase zjistily, že se jejich výzkum dostal do stejné 

slepé uličky. Pro lidi s demencí je proto velmi 

povzbudivé, pokud firmy alespoň na čas zapo-

menou na konkurenční boj a spolupracují - 

podobně jako v Bostonu. Zpráva z Boston Glo-

be z posledních dní (upozorňuje na 

ní Alzheimer's Insights) oznamuje, že v americ-

kém Bostonu vzniká výzkumné konsorcium, 

které bude fungovat na principu "pre-

konkurenční spolupráce". Neboli výzkumní 

pracovníci, kteří na studii pracují, budou sdílet 

poznatky z raného stádia výzkumu. Instituce s 

názvem Massachusettské Centrum pro léčbu 

Alzheimerovy choroby, projekt "MassCATS", 

začíná s finančním vkladem 1 250 000 americ-

kých dolarů. Rovným dílem přispěla každá z 

pěti spolupracujících farmaceutických firem – 

Biogen, AbbVie, Janssen, Merck a Sunovion. 

[MM] 

Více na 

http://digest.healthcuration.com/digests/2016

-07-19-Issue-97.html 

Znečištění nepomáhá 

(Červenec 2016) Znečištěné ovzduší prý podpo-
ruje Alzheimerovu nemoc. Mohou za to nano-
částice, tvrdí britští vědci. Podle vědců z 
Lancasterské univerzity pronikají drobné části-
ce magnetitu do lidského mozku, kde se podílejí 
na vzniku neurodegenerativních onemocnění. 
[MM] 

Alzheimerova choroba ve světě 
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