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COVID-19: úmrtnost vztažená k věku
Usmrcuje „staré“, či „choré“? 



COVID-19 v Praze:95.6 % úmrtí ve věku 65+ 
(poděkování za podklady Hygienické stanici hl.m.Prahy) 

Věk Počet případů Úmrtí 
absolutně

Úmrtí % Nemocnost/ 
100 000

50-59 270 3 1.1 178.7

60-69 177 3 1.7 119.6

70-79 149 22 14.8 127.3

80-89 127 32 25.3 278.2

90+ 62 30 48.4 662.4

Celkem 1974 90 (86 věk 65+) 4.6



COVID-19 úmrtnost vztažená k věku 



Stále táž křivka: úmrtnost vztažená k 
věku při hypotermii či vlně veder



Úmrtnost vztažená k věku při stresech 
plyne z vazby úmrtnosti na věku



„Umírá se ve stáří“

Geriatrizace umírání:

• Stárnutím klesá potenciál zdraví (zdatnost, 
odolnost, adaptabilita): u části kohorty kriticky

• Epidemie, jiné kalamity: stresory

Švédsko 1990, 65+: 18 % populace   80% úmrtí

New York vedra 1984: úmrtnost + 35 % …senioři

Francie vedra 2003: úmrtí + 10-13 000 … senioři

Následně efekt kohortové inverze (1918 „španělská 
chřipka“ v USA způsobila pokles LE o 11.8 roku)



Proč vyšší úmrtnost na COVID-19 a v 
době krize COVID-19 ve „stáří“?

• Komorbidita – ICHS, obezita 
BMI nad 40, DM, respirace

• Více ACE receptorů pro SARS-
COV-2 (+ velká nálož)

• Buněčná a imuno (CLIP) 
senescence (Promislow, Leng) 

• Frailty, nízký potenciál zdraví, 
imobilita, deliria, pozdní úmrtí

• End-of-life care (paliace, 
nepřínosná léčba, nespolu-
práce, „úmrtí s COVID-19“)

• Neposkytnutí přínosné péče 
(nursing homes, ageismus)

• Komplikace „péče“ (izolace)



Zanedbání? – ochrana/podpora? –
segregace/ageismus?

Ohrožení pro „starší“ lidi za krize COVID-19:

• Zanedbání ohrožených, vystavení riziku nákazy

• Znejistění, bezradnost, úzkost, panika

• Nepřiměřená/neoprávněná omezení, vyloučení, 
zpochybnění – kolektivní diskriminace 

• Negativní důsledky izolace a inaktivity

Mezinárodní Galway výzva proti agismu za COVID:

www.zivot90.cz/stopageismu



Bezpečná „podpora“ „starších“ lidí za 
COVID krize (prospěch vs. riziko)

• Neomezovat život lidí bez přidruženého rizika 
chorob: stačí obecný režim (distance, hygiena, 
rouška – ve větším riziku respirátor FFP2)

• Odmítnout povinné věkové segregace a zákazy

• Zajistit u ohrožených lidí kromě izolace také 
aktivity – režim dne, komunikaci, pohyb ve 
volném prostoru (volné ulice), rekondici

• Omezení časově limitovat (do 6-8 týdnů?)



Atypický klinický obraz COVID-19 ve 
stáří?

Starý geriatrický bonmot: „projevy chorob u 
křehkých geriatrických pacientů jsou typické tím, 
že jsou atypické“ (role frailty a kognice, ne věku)

• Mikro- a oligosymptomatologie příznaků 
patognomických (teplota, kašel)

• Nástup „geriatrických obrů“ – instabilita, 
imobilita, zmatenost (delirium), inkontinence 
= „zhoršení stavu“, dehydratace, hypoperfuze



Pobytová zařízení sociálních služeb 
(nursing homes – DS, DZR) a spol.

Ve všech zemích největší počet obětí mezi klienty dlouhodobé 
zdravotně sociální péče (DS, DZR, LDN) – riziková kumulace:
• Velmi staří
• Multimorbidní a křehcí (frail)
• Mnohdy odtržení od potřebné zdravotní péče
• Nezvládnutí ústavní epidemie (zavlečení, promoření, chaos)
Česko dlouhodobě zdravotně sociální pomezí systémově 
neřeší = potenciální velký problém epidemiologický, etický, 
právní, zdravotní, organizační pro případnou 2. vlnu.
• Nynější vlna byla zvládnuta velkou obětavostí lidí „zdola“ 

(personálu) + štěstím, nikoli „systémem“!



Místo úmrtí na COVID-19 v Praze 
věk 65+

• Nemocniční oddělení   51        59.3 %

• DS, LDN, geriatrie          32        37.2

• Doma či neuvedeno        3          3.5

• Celkem                             86     100.0

Poděkování za podklady Hygienické stanici hl. m. Prahy



COVID-19: long-term care Praha            
(poděkování za podklady Hygienické stanici hl.m.Prahy)

Typ zařízení Počet klientů Počet 
nakažených

Počet úmrtí Úmrtnost %

zdravotnické 57 21 1 5

zdravotnické 76 34 5 15

zdravotnické 98 37 12 32

PZSS 75 51 (68 %) 23 45

PZSS 111 21 (19 %) 6 28

417 164 (39 %) 47 29



Lze snížit seniorské oběti možné horší 
2. vlny COVID-19? 14 námětů k diskusi: 

1.Proočkovat populaci proti chřipce (souběh 
COVID – influenza a zahlcení systému)?

2.Očkovat rizikové seniory proti pneumokoku?

3.Suplementovat deficitní vitamin D?

4.Odmítnout segregaci a triage na základě věku!

5.Penziony s PS při karanténě pečující rodiny?

6.Life islands pro ohrožené začátkem epidemie?



Lze snížit seniorské oběti možné horší 
2. vlny COVID-19? 14 námětů k diskusi: 

7.Kursy dobrovolných ošetřovat. záloh (ČČK)? 

8.Výcvik bezpečného užívání OOP (ČČK)+zásoby?

9.Identifikovat PZSS schopná vytvořit karanténní 
oddělení (pasportizace) + event. drobné úpravy? 

10.Zdravotnická karanténní zařízení pro „COVID+ 
bez příznaků“ z PZSS bez vlastní karantény? 

11.Optimalizovat testování personálu i klientů s 
extrakcí nakažených do neformální karantény!



Lze snížit seniorské oběti možné horší 
2. vlny COVID-19? 14 námětů k diskusi: 

12.Humanizace dlouhodobého zákazu návštěv –
epidemiologicky bezpečné setkávací prostory?

13.Závazné epidemiologické standardy nově 
budovaných PZSS („pavilonová“ úprava)?

14.Integrované regionální systémy péče na 
zdravotně sociálním pomezí (proti zahlcení 
systému, negativním kompetenčním konfliktům 
a hrám na „jako by“)?



Děkuji za pozornost a pugét všem, co 
nevymýšleli 14 námětů,ale skvěle pečovali!


