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Tisková zpráva 

12. února 2021, Praha 

“Do roku 2030 zastavíme stárnutí,” řekl Petr Šrámek na konferenci 
eng(aging)! 

Ve dnech 10. a 11. února 2021 se virtuálně uskutečnil již čtvrtý ročník mezinárodní 
konference o populačním stárnutí projektu eng(aging)!. Konference se zúčastnilo více 
než 500 účastníků. Na konferenci vystoupili světově uznávaní odborníci, například 
ředitel Institutu úspěšné dlouhověkosti Neil Charness, zástupkyně ředitele 
Mezinárodního institutu stárnutí při OSN Rosette Farrugia-Bonello, ředitel 
singapurského Centra pro zdravé stárnutí Brian Kennedy nebo Ken Sagawa, emeritní 
výzkumník japonského Národního institutu pro moderní průmyslové vědy 
a technologie. 

Technologie jsou během pandemie bezpochyby mocným nástrojem, díky němuž jsou 
staří lidé stále v kontaktu se svými blízkými. Pandemická zkušenost nás přivedla také 
k poznání, jak užitečným nástrojem může být telemedicína, uvedla Rosette Farrugia-
Bonnelo (z Mezinárodního institutu stárnutí při OSN), ale připomněla také, že ne všichni starší 
lidé mají přístup k internetu a mohou si dovolit patřičné IT vybavení, a mnozí z nich považují 
technologie za příliš složité. Andrew Sixsmith (ředitel kanadské AGE-WELL Network) dokonce 
hovořil o tom, že opatření proti šíření nákazy Covid-19 uvrhla mnoho starých lidí do sociální 
izolace, která ohrožuje jejich duševní pohodu a celkový zdravotní stav. Dle Sixsmitha je 
pro duševní zdraví velice důležitá účast na komunitních aktivitách. 

Na limity moderních komunikačních technologií upozornil také Jaroslav Lorman (ředitel 
organizace Život 90). „Osamělost se nerovná jenom absence fyzického kontaktu. Ani 
náhrada ve formě technologií není stoprocentní. Kontakt přes kamery není tak 
spontánní a je to znát,” zmínil Lorman. Podle Lormana je také zapotřebí větší podpory 
technologií, které jsou vnímány jako doplněk sociálních a zdravotních služeb. „Mohou být 
velice užitečné, pokud se pamatuje na to, komu mají sloužit,“ uvedl. 

Do popředí se dostalo také téma digitalizace zdravotnictví a potenciál telemedicíny během 
pandemie. Potřeba omezení společenských kontaktů ukázala, jak praktická mohou být 
u chronicky nemocných pacientů vyšetření lékařem na dálku bez nutnosti osobního setkávání. 
„80% polské společnosti je připraveno začít telemedicínu aktivně využívat. Problém ale 
tkví v nedostatečné PR komunikaci, která vytváří v implementaci značné bariéry,“ uvedla Kaja 
Zapedowska-Kling (Lodžská univerzita, Polsko). 

Pomocí technologií můžeme ve stáří podporovat a udržovat si své kognitivní schopnosti, jako 
například paměť. „U lidí, kteří si procvičují paměť pomocí digitálního zapojení, je větší 
pravděpodobnost, že fungování jejich paměti bude lepší,“ uvedla Corina Ilinca (Univerzita 
Bukurešť). Neil Charness (ředitel Institutu úspěšné dlouhověkosti, Florida) v tomto kontextu 
uvedl, že „technologické produkty jsou velkým příslibem pro rehabilitaci a eliminaci negativních 
změn souvisejících se stárnutím. Nicméně učení se s věkem zpomaluje. Pro starší lidi je stále 
těžší a těžší přijímat nové informace.“ 



V průběhu druhého dne konference Petr Šrámek (zakladatel LongevityForum.eu) také 
informoval o nejnovějších možnostech vědy prodloužit zdravou a aktivní část našeho života. 
„Do roku 2023 budeme schopni zpomalit některé aspekty stárnutí, do roku 2026 skoro 
všechny aspekty stárnutí a do roku 2030 potom zastavíme stárnutí úplně,“ ukončil 
pozitivně Šrámek svou prezentaci. 

Zdravou a aktivní část našeho života můžeme prodloužit např. pravidelnou tělesnou aktivitou. 
Stefan Schürz (LIFEtool, Rakousko) ale upozornil, že „71 % žen a 70 % mužů ve věku 55+ 
v Evropě se věnuje sportu či cvičení velmi zřídka nebo vůbec.“ A jako vysvětlení uvedl: 
„Není to člověk, který by se měl přizpůsobovat technologiím. To technologie by se měly 
přizpůsobovat potřebám člověka“. 

Ken Sagawa (Národní institut pro moderní průmyslové vědy a technologie/ Japonsko), ve své 
prezentaci zdůraznil důležitost základní standardizace technologických výrobků, které 
nebudou znevýhodňovat seniory nebo postižené. Představil úspěšný japonský model a 
základy ISO standardizace. Neměli bychom ale zapomínat, že lidé ve zdravotnictví technologie 
nikdy zcela nenahradí - v tomto oboru je lidský faktor totiž zcela zásadní.  

Konferenci, která proběhla pod záštitou Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí, 
a Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy pro sociální oblast, pořádalo Centrum aktivního stárnutí 
a společnost KEYNOTE. 

Partnery konference byly Mezinárodní visegrádský fond, společnost JTI, Velvyslanectví 
Nizozemského království v Praze a společnost MEDDIhub. 

Důležité odkazy: Program, Seznam řečníků. Záznam z konference bude k dispozici 
na www.engagingprague.com. 
 
Kontakt: Martin Špáta, tel. 608 153 456, spata@keynote.cz 
   
O projektu 
Čtvrtá mezinárodní konference byla organizována v rámci dlouhodobého projektu eng(aging)!, jehož 
cílem je podpořit celospolečenskou diskuzi o zrychlujících se demografických změnách a stárnutí 
populace. Cílem projektu je podnítit konstruktivní diskuzi o těchto trendech a hledat způsoby, jak je lze 
využít ve prospěch celé společnosti. V letošním roce projekt proběhl pouze ve virtuální podobě. 
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