
 
Klienti a zaměstnanci Centra zdravotní a sociální péče Liberec p.o. se účastní v projektu  SMART 4MD 

pořádané DEX Innovation Centre (Liberec), neziskové multioborové inovační centrum s aktivitami zejména v 

oblastech zdravotnictví, IT, vzdělávání a infrastruktury s výraznou pomocí: liberecké geriatrické ambulance - 

MUDr. Aleny Jiroudkové, liberecké poradny pro poruchy paměti, odd. ONP KNL, a.s. - Mgr. Lucie Ptáčkové, 

Komunitního střediska Kontakt, Domova pro seniory Františkov, Reva o.p.s., Centra zdravotní a sociální péče 

Liberec, p. o., Alzheimer Europe a České Alzheimer. společnosti.  

SMART4MD je evropský výzkumný projekt, zaměřený na experimentální léčbu mírné demence. Účastníky 

projektu je 11 výzkumných / zdravotních / IT organizací napříč Evropou, včetně Alzheimer Europe.  

Tento projekt je založen na inovativním nástroji podpory pacientů a má za cíl vytvořit mHealth aplikaci 

speciálně cílenou na pacienty s mírnou demencí. Obsah, funkčnost a rozhraní m Health aplikace SMART4MD, 

která bude přístupná pacientům skrze tablet, který dostanou během pilotní fáze experimentální léčby, bude 

založen na výsledcích první fáze projektu zaměřené na výzkum mezi uživateli (skupinové diskuze s pacienty a 

rodinnými pečovateli, rozhovory s doktory). Obecně bude aplikace založena na maximální jednoduchosti 

použití, podpoře paměťových aktivit, připomínkách, fotkách a sdílení informací mezi pacienty, rodinnými 

pečovateli a doktorem.  

SMART4MD aplikace bude pomáhat pacientům - klientům dodržovat léčbu, zpomalovat pokles kognitivních a 

funkčních schopností, předejde vyčerpání pečovatele a sníží náklady mimořádné péče.  

Projekt zahrnuje 2 hlavní fáze:  

1) Adaptace existující health aplikace pro využití pacienty s mírnou demencí. Vývoj nové aplikace pro 

potřeby mírné demence bude uživatelsky řízen samotnými pacienty (klienty), pečovateli a doktory v rámci 

skupinových diskusí a rozhovorů.  

2) Pilotní test optimalizované aplikace SMART4MD pro mírnou demenci přímo v každodenních 

aktivitách 100 pacientů, jejich pečovatelů a doktorů, a porovnání jejích efektů s kontrolní skupinou 100 

pacientů.  

Tohoto projektu se zúčastní pět klientů CZaSP z okrsku Krejčího a Burianova v Liberci. V pátek 22. 1. 2016, v 

prostorách Komunitního střediska Kontakt se konala první skupinová diskuse, kde se naši klienti spolu se 

zaměstnanci CZaSP a dalšími bavili o každodenních aktivitách, potřebách a technologických možnostech. Další 

blok bude následovat na jaře tohoto roku, blok bude zaměřený na sdílení zkušeností a rad mezi lidmi 

postiženými poruchou paměti.  

 


