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CÍLE PROJEKTU

zmapovat výskyt neurodegenerativních onemocnění u 

osob v seniorském věku (65+) 

ověřit efektivitu screeningového orientačního vyšetření 

kognitivních funkcí osob v seniorském věku (65+) jako 

součást běžné periodické prohlídky u PL



ZÁKLADNÍ FAKTA A PŘEDPOKLADY
20 – 25 nemocných demencí mezi 1500 registrovanými 

pacienty PL

dosud diagnostikováno cca 10-15%

jedním z prvních projevů počínající poruchy paměti jsou chyby 
v užívání medikace

chyby v užívání medikace jsou příčinou až 30% hospitalizací 
seniorů

dostupná medikace je významně efektivnější, pokud je 
zavedena v časném stadiu demence

včas zavedená medikace zpomaluje průběh demence a snižuje 
nároky na péči



SCHÉMA DIAGNOSTIKY – PRVNÍ VYŠETŘENÍ



SCHÉMA DIAGNOSTIKY – DALŠÍ POSTUP



PREFINÁLNÍ VÝSLEDKY PILOTNÍHO PROJEKTU 
ČASNÉ DIAGNOSTIKY 



VZÁJEMNÝ VZTAH MiniCOG A MMSE

•korelace výsledků MiniCOG a MMSE

r = 0,22, p < 0,01



HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŠKÁLY DEPRESE
(n = 189)
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0-5 norma mírná deprese závažná deprese nelze/odmítlo



POSTŘEHY Z PRŮBĚHU

testování nelze realizovat v běžných ordinačních 
hodinách, nutno ve vyčleněném čase                                 
pro preventivní prohlídky

testování využíváno při rozhodování o prodloužení 
platnosti ŘP

zařazením seniora do projektu byly diagnostikovány 
patologie, které by byly diagnostikovány mnohem později

1x testováním potvrzeno podezření na změnu osobnosti a 
odhalen chronický subdurální hematom



SHRNUTÍ

testováno 1187 seniorů ve věku 65+

základní testování nezvládlo 15,9% seniorů

odhaleno 50 (4,2%) nemocných s počínající 
demencí Alzheimerova typu

odhaleno 49 nemocných s mírnou depresi a 
9 nemocných se závažnou depresi (celkem 
4,9%)

pětina pozitivně testovaných odmítá další 
došetřování



DOPORUČENÝ POSTUP



DĚKUJI ZA POZORNOST 
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