Shrnutí hlavních poznatků


V Karlovarském kraji žilo k 31. 12. 2014 celkem 52 285 seniorů, což je 17,5 % z celkového počtu
obyvatel kraje. Za posledních 10 let došlo v kraji k poklesu celkového počtu obyvatel o 1,6 % a s tímto
poklesem dochází i k podstatnému stárnutí populace. Podíl věkové kategorie 65 a více let se za 10 let
zvýšil z 12,6 % na 17,5 %.



Tak jak stárne populace v kraji, zvyšuje se ročně i počet zemřelých. Od roku 2005 do roku 2014 se zvýšil
celkový počet zemřelých celkem o 5,6 % a u seniorů dokonce o 13,1 %. Zajímavá je skutečnost, že podíl
zemřelých ve věku 65 a více let v Karlovarském kraji na celkovém počtu zemřelých (76,1 %) byl
v celorepublikovém srovnání nejmenší ze všech krajů ČR.



Nejvíce seniorů v kraji umírá na nemoci oběhové soustavy (48,6 %), tato hodnota je třetí nejnižší mezi
kraji ČR. Z celkového počtu zemřelých jich nejvíce (72,3 %) umírá ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, z toho seniorů dokonce 74,7 %. Naděje dožití obyvatel kraje ve věku 65 let se neustále zvyšuje.
V roce 2014 se zvýšila jejich naděje dožití na 80,2 let u mužů a na 83,6 let u žen.



Vzdělanost obyvatel kraje roste, ale senioři již na tento vývoj nemají žádný vliv. Právě senioři se podílí
více než 26 % na obyvatelích se základním a neukončeným vzděláním.



Význam starších osob na trhu práce se bude v budoucnu nadále zvyšovat. V kraji vyjádřilo úmysl
pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu 40 % osob ve věku 50–69 let. V rámci ČR
vykazují senioři v kraji vysokou míru ekonomické aktivity, která u mužů ve věku 65 a více let vykazuje
dokonce druhou nejvyšší hodnotu (10,6 %) po Hl. městě Praze.



Z celkového počtu hospodařících domácností v kraji tvořily 22,8 % domácnosti seniorů. Nerodinné
domácnosti tvořily v kraji převážně domácnosti jednotlivců (85,0 %), z čehož domácnosti seniorů
jednotlivců činily 32,5 %. Převážná většina domácností seniorů je situována do bytů v bytových domech
(69,9 %), což platí zvláště u seniorů žijících jednotlivě (75,4 %).



S trendem stárnutí populace roste i počet pacientů seniorů s chronickým onemocněním, kteří jsou
v evidenci praktického lékaře. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u hypertenzních nemocí (o 20,2 %).
S tím, jak se lidé dožívají vyššího věku se zvyšuje i riziko nádorového onemocnění.



Počty hospitalizovaných osob v nemocnicích se v zásadě v průběhu sledovaných let 2009–2013 výrazně
neměnily. Přesto je zjevné, že ženy své problémy hospitalizací řeší daleko častěji než muži. Podíl
operovaných osob z hospitalizovaných v nemocnicích byl v Karlovarském kraji v posledních pěti letech
nižší než republikový průměr.



V Karlovarském kraji bylo v roce 2013 pět léčeben dlouhodobě nemocných se 455 lůžky. Při pohledu
na počet hospitalizovaných osob na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let zjišťujeme, že 36,8 % bylo
hospitalizováno v léčebnách dlouhodobě nemocných, což je třetí nejvyšší podíl ze všech krajů ČR.



V roce 2013 navštívili zdravotničtí pracovníci každého pacienta domácí zdravotní péče v kraji v průměru
51,7krát. To představuje třetí nejvyšší počet návštěv na jednoho pacienta po Hl. městě Praze
a po Plzeňském kraji.



V Karlovarském kraji v roce 2014 pobíralo starobní důchod (bez souběhu) celkem 49 943 osob, což
představuje nárůst oproti roku 2010 o 5,8 %. Do předčasného důchodu odešlo v roce 2014 celkem
15 339 osob a ve srovnání s rokem 2010 tak došlo ke zvýšení jejich počtu o 29,4 %. Průměrná výše
starobního důchodu (bez souběhu) v roce 2014 činila u mužů 11 948 Kč a u žen 9 833 Kč. Pro obě
pohlaví v kraji platí, že pobírali v roce 2014 čtvrtý nejnižší starobní důchod ve srovnání se všemi kraji
ČR.



V kraji funguje celkem 60 vybraných zařízení sociální péče, nejvyšší podíl tvoří Domy s pečovatelskou
službou (61,7 %), kde je k dispozici téměř 1 500 bytů. Za posledních osm sledovaných let došlo
v Karlovarském kraji k nárůstu počtu osob, kterým byla poskytnuta pečovatelská služba o 51,1 %.



Senioři se aktivně účastní i veřejného života, kdy do obecních zastupitelstev v roce 2014 kandidovalo
10,8 % osob 65tiletých a starších. Úspěšnost seniorů v těchto volbách dosáhla 7,5 %, v mezikrajském
srovnání tak zaujímá Karlovarský kraj druhé místo společně s Hl. městem Prahou.



V roce 2014 použilo počítač v posledních třech měsících alespoň jednou celkem 26,8 %, což je o 12,5
procentního bodu více, než v roce 2010. V celorepublikovém srovnání to představuje třetí nejvyšší podíl
po Hl. městě Praze a po Pardubickém kraji. Ve stejném období vzrostlo i použití internetu seniory, a to
o 2,7 procentního bodu na 27,5 %.
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