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Anotace
V diplomové práci se zabývám problematikou osob s Alzheimerovou chorobou starších
65 let, dopadu Alzheimerovy choroby na osobu s demencí a rodinného pečovatele, včetně role
odlehčovací služby poskytované v domácím prostředí. Cílem práce je zformulovat, na základě
šesti případových studií a jejich analýz, doporučení pro asistenty odlehčovací služby. Týkají
se aktivace osob s Alzheimerovou chorobou v oblasti trávení volného času. Tato oblast je
předmětem zkoumání. Prvních osm kapitol obsahuje teorii potřebnou pro vlastní zkoumání:
demence, Alzheimerova choroba, symptomy, diagnostika, terapie, gerontologie, priority
služeb pro seniory, činnosti a cíle České alzheimerovské společnosti s důrazem na
odlehčovací službu, pocity a potřeby osob s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinných
pečovatelů, specifika komunikace a aktivace o s o b s Alzheimerovou chorobou, zdůvodnění a

popis předmětu, metody a techniky výzkumu. Následující kapitoly obsahují analýzy
případových studií, konkrétní doporučení a návrhy na propojení odlehčovací služby a
předmčtu zkoumání se speciální pedagogikou. Případové studie jsou uvedeny v přílohách.

Annotation
In my dissertation 1 deal with the issue of people, aged over sixty five, suffering from
Alzheimer's Disease, the impact of this disease on a person with dementia and his/her family
carers, including the role of respite care provided at home. The aim is to formulate, on the
basis of the six case studies and their analysisses, recommendations for the assistants of
respite care provided at home. The recommendations concern the activation of the clients at
their leisure time. This is the research subject. The first eight chapters consist of the theory
needed for the research: dementia, Alzheimer's disease, its symptoms, diagnostics, therapy,
gerontology, the priorities of the services provided to seniors, the activities and the aims of
The Czech Alzehimer Society, including respite care, the feelings and the needs of people
with Alzheimer's disease and their family carers, the specific features of

activation and

communitacion with people with Alzeimer's disease, the reasons for the choice of the
research subject, method and tool and their description. The following chapters consist of the
analysises of the six case studies, the particular recommendations and the proposals of the
interconnection of respite care with special pedagogy. The case studies are enclosed to the
dissertation.
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Úvod
Tato práce vznikla na základě mé osmileté spolupráce s Českou alzheimerovskou
společností (dále jen ČALS), kde jsem působila jako asistentka respitní péče. Jednalo se o
respitní péči poskytovanou v domácím prostředí, tj. převzetí péče o konkrétního klienta
v domácím prostředí. Po celou dobu mého působení v ČALS byli pracovníci respitní péče
označováni jako osobní asistenti a jedinci s demencí Alzheimerova typu jako klienti.
Vzhledem k tomu, že v této práci vycházím ze svých zkušeností získaných po dobu působení
v ČALS, budu používat tuto terminologii (asistent, klient). Zákon č. 108/2006 Sb., O
sociálních službách zavedl pro respitní (úlevovou) péči pojem odlehčovací služba. Vymezení
terminologie se budu více věnovat v kapitole 4.5.
ČALS je organizace zabývající se problematikou osob s demencí různé etiologie a jejich
rodinných pečovatelů. Vzhledem k tomu, že termín demence u nás i v zahraničí působí nebo
by mohl působit pejorativně, je v názvu institucí působících v této oblasti nahrazován pojmem
„alezheimerovská" (v zahraničí např. Alzheimer Europe, Alzheimer Desease International).
Alzheimerova choroba zapříčiňuje demencí Alzheimerova typu (dále jen DAT), která je
nejčastějším typem demence, dle Buijssena (2006) až 70% osob s demencí trpí DAT, a její
výskyt je nejčastější u osob starších 65 let. Holmerová (Holmerová; Jarolímová; Jurašková;
aj., 2004, s. 44-48) uvádí, že autoři celosvětově pod „alezheimerovskou" problematiku
zahrnují všechny typy demencí. V této práci budu používat terminologii shodnou s autorem,
kterého budu momentálně citovat. Lékařské označení pacient s demencí nahradím termíny
Jedinec nebo osoba s demencí". Na určení příčiny kognitivního deficitu se klade důraz
hlavně při určování vhodné farmakoterapie, pro další péči již není samotná příčina tolik
relevantní. Někteří lékaři, např. Jirák ( Jirák; Koukolík, 2004) uvádí, že příčinu demence
může spolehlivě určit až patolog.
V této práci se budu zabývat dopadem DAT jako nejčastějšího typu demence na jedince
s demencí staršího 65 let, jeho rodinného pečovatele a rolí asistenta odlehčovací služby
poskytované v domácím prostředí v podpoře této cílové skupiny. DAT má progresivní
charakter a její průběh může trvat několik let (v literatuře se většinou uvádí rozmezí 2-10 let).
Péče o osobu s DAT je náročná a rodinní pečovatelé se většinou dlouhodobě neobejdou bez
profesionálních služeb. V tomto bodě se shodují prakticky všichni autoři, např. Holmerová,
Jirák, Tošnerová. Přínos odlehčovací služby pro oddálení institucionalizace a pro snížení
stresu rodinného pečovatele, což se pozitivně projeví v jeho péči o jedince s DAT, je
prokázaný (Holmerová in Růžička et al., 2003, s. 145-155). Dle mého názoru lze na základě
8
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výše uvedeného shrnout, že potřeba profesionálních služeb (např. odlehčovacích) je jedním
z dopadů DAT.
Předmětem zkoumání této práce je aktivace (vykonávání činností) jedince s DAT
asistentem odlehčovací služby se zapojováním nefarmakologických terapeutických přístupů,
např. kognitivní rehabilitace jako složky aktivizace, reminiscenční terapie, realitní orientace
v rámci volného času. Téma časové náplně zaznívalo již na mých prvních schůzkách s klienty
a jejich rodinnými pečovateli. Aktivace je autory např. (Buijssenem, 2006; Zgolou, 2003)
uváděna jako prevence problémového chování ze strany jedinců s DAT. Problémové chování
je dle výzkumů EUROFAMCARE (Summary of Main Findings from EUROFAMCARE,
2006)

z hlediska

k institucionalizaci.

péče
Při

považováno
aktivaci

za

vzniká

obtížné
prostor

a

pro

v mnoha
zapojování

případech
výše

vedoucí

zmiňovaných

terapeutických prvků, které jsou v přístupu k osobám s DAT doporučovány jednotlivými
autory např. Holmerovou, Jirákem a považovány za přínosné. Z těchto důvodů jsem si
aktivaci stanovila jako předmět zkoumání.
Jako metodu výzkumu použiji případovou studii a jako techniku výzkumu její
obsahovou analýzu. Případovou studii jsem si zvolila proto, že jako metoda kvalitativního
výzkumu umožňuje hloubkový popis jednotlivých případů a jejich vývoje v kontextu reálného
života (Hendl, 2005). Při tvorbě případových studiích je sbíráno velké množství dat, které
umožní získat informace, proč se daný jev objevil. Ve vztahu k této práci se může např. jednat
o to, proč konkrétní klient odmítá danou aktivitu, která by v jeho případě mohla být užitečná
pro udržování kognitivních funkcí či soběstačnosti. Na základě analýzy případu lze odvodit
způsob modifikace dané aktivity za účelem jejího přijetí klientem. Samotné techniky sběru dat
představují rozhovory s klienty a jejich rodinnými pečovateli, dokumentaci, mou vlastní práci
s klienty, pozorování reakcí na danou aktivitu a její samotné vykonávání. Jedná se o 6
případových studií klientů s DAT nad 65 let. Ve 4 případech byla služba poskytována po
dobu několika let, ve 2 případech bylo užívání služby v krátkém časovém intervalu ukončeno.
Cílem této práce je

na základě šesti případových studií a jejich obsahových analýz

zformulovat doporučení pro osobní asistenty odlehčovací služby poskytované v domácím
prostředí. Doporučení se budou týkat oblasti aktivace klientů s DAT v rámci jejich volného
času. Literatura z této oblasti, která by byla určena přímo asistentům tohoto typu služby, se mi
nepodařilo dohledat. Asistenti mohou čerpat z doporučení pro rodinné pečovatele. Na základě
svých zkušeností se domnívám, že odlehčovací služba poskytovaná v domácím prostředí má
svá specifika. Proto jsem svou práci zacílila tímto směrem.
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Toto téma jsem si pro svou práci vybrala i vzhledem k j e h o aktuálnosti. Holmerová
(Holmerová; Rokosová; Vaňková, 2006, s. 77-73) uvádí, že demence jsou jedním
z nejzávažnějších problémů zdravotnických a sociálních systémů vyspělých zemí. Osoby
s demencí vyžadují zdravotní i sociální služby. V ČR žije 100 až 140 000 osob trpících DAT
nebo jinou formou demence. V souvislosti se stárnutím populace lze očekávat její nárůst. Je
zapotřebí, aby poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb na tento fenomén reagovali.
V současnosti převažuje v České republice i v zahraničí trend deinstitucionalizace stáří. Tento
trend se opírá o principy normalizace (právo na normální a autonomní život jedinců
s handicapem obecně) a substituce (nahrazeních drahých institucionálních služeb službami
levnějšími - terénními- poskytovanými v domácím prostředí) (Topinková; Neuwrith, 1995).
Odlehčovací služba poskytovaná v domácím prostředí je službou terénní. Její vliv na oddálení
institucionalizace

osob s DAT a přínos v oblasti podpory pečujících rodin je prokázaný

(Holmerová in Růžička et al., 2003, s. 145-155). Benefity odlehčovací služby a terénních
služeb obecně nespočívají jen ve finančních úsporách, ale také v kvalitě života konkrétních
jedinců. Pidrman (2003) uvádí, že výskyt deprese u seniorů s DAT byl v domácím prostředí
nižší než v prostředí institucionálním. V domácím prostředí se lze za předpokladu dostatečné
podpory vyvarovat negativním jevům, které uvádí v souvislosti s institucionalizací více autorů
(Haškovcová,

1990; Matoušek,

1995). Jedná se např. o změny prostředí, zvýšenou

dezorientaci, úzkost, upadání do apatie, prudké zhoršení zdravotního stavu, sociální deprivaci,
ztrátu soukromí.
Práce bude strukturována následujícím způsobem. První dvě kapitoly budou teoretické.
Zaměřím se v nich na definici syndromu demence, jeho klinického obrazu, diagnostiku,
převážně nefarmakologickou terapii, specifika DAT jako nejčastějšího typu demence. Tyto
úvodní kapitoly pojímám ze širšího úhlu pohledu, včetně diagnostiky a terapie, vzhledem ke
komplexnímu přístupu ve speciální pedagogice, ve kterém je diagnostika i terapie zahrnuta.
Prvky nefarmakologické terapie jsem jako asistentka odlehčovací služby při své práci
s klienty aktivně používala.

Provádění terapeutických aktivit je uvedeno

i v náplni

odlehčovacích služeb v zákonu o sociálních službách. V dalších kapitolách se zaměřím na
vymezení pojmu gerontologie (nauky o stárnutí, stáří a životě ve stáří), na jejímž poli se
vzhledem k věkové kategorii cílové skupiny tato práce pohybuje, na činnost a služby
poskytované ČALS s hlavním důrazem na odlehčovací službu. Za důležité považuji již
v úvodu zmínit, že gerontologie je mulidisciplinární obor, ve kterém sehrává významnou roli
pedagogika (Kalvach a kolektiv, 1997).
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Dále zařazuji tři témata, která na základě svých zkušeností považuji pro asistenty
odlehčovací služby za klíčová. Jedná se o komunikaci s osobami s DAT, aktivaci osob s DAT
a o problematiku osob s DAT a jejich rodiny. Zdůvodnění zařazení těchto témat uvedu na
začátku jednotlivých kapitol, ve kterých se také uvedu dopad DAT na konkrétní oblast. První
dvě výše uvedená témata proložím příklady z praxe. Praktické příklady z oblasti třetího
tématu, tedy aktivace, uvedu v případových studiích.
Další kapitoly se

týkají zdůvodnění a popisu případových studií, jejich obsahových

analýz, vymezení a zdůvodnění předmětu zkoumání, analýzy případových studií a samotným
doporučením pro asistenty.
V souvislosti s doporučeními zařadím samostatnou kapitolu, která se bude týkat
propojení tématu práce a předmětu zkoumání se speciální pedagogikou. Domnívám se, že již
na samém začátku lze konstatovat, že jedinci s DAT jsou v důsledku své nemoci ve více
oblastech znevýhodněni. V důsledku toho mají ve vykonávání aktivit spojených s běžným
životem speciální potřeby. Současná speciální pedagogika se zaměřuje na jedince se
znevýhodněním všech věkových kategorií.
V závěru uvedu výsledky zkoumání. Seznam použité literatury a příloh uvedu na závěr.
V této práci cituji dle Pravidel pro bibliografické citace uveřejněných na webových stránkách
knihovny Pedagogické fakulty a dle normy ISO : 690.
Přílohy budou obsahovat šest případových studií.
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1. Demence
V této kapitole se zaměřím na definici pojmů demence a syndromu demence. Tyto dva
pojmy jsou autory např. Jirákem (Jirák; Koukolík, 2004) často používány jako synonyma. V
jejich knihách je např. v názvu kapitoly použit termín syndrom demence a v textu poté jen
kratší termín demence. Dále budou zařazena témata: klinický obraz demence, klasifikace
demence, diagnostika a diferenciální diagnostika demence a pro ilustraci aktuálnosti tématu i
prevalence demence.
Největší prostor v rámci této kapitoly věnuji klinickému obrazu syndromu demence a
dělení na tři okruhy jeho symptomů. Toto dělení symptomů budu používat v případových
studiích za účelem zprostředkování aktuálního stavu jednotlivých klientů v konkrétní době a
jeho dopad na aktivaci.
Jak jsem již v úvodu uvedla, tato práce je zaměřena konkrétně na DAT, která je
nejčastější, ale ne jedinou, příčinnou syndromu demence. Pro úplnost uvedu i další typy
demence, jejich podrobnější popis by byl nad rámec této práce.
Témata diagnostiky, zejména diferenciální diagnostiky demence (odlišení od deliria,
deprese), byla často zařazována do přednášek pro asistenty odlehčovací služby v ČALS. Od
asistentů se samotná diagnostika neočekává, ani k ní nejsou dostatečně kompetentní.
Na diferenciální diagnostiku demencí byl v rámci přednášek kladen důraz MUDr. Ivou
Holmerovou, Ph.D. Asistenti o ní mají mít rámcově přehled.

1.1 Definice a klasifikace demence
Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998, s. 8) uvádí následující definici demence:
„Demence jsou choroby, u nichž dochází k významnému snížení paměti, intelektu a jiných
tzv. kognitivních (poznávacích) funkcí od jejich původní úrovně a k druhotnému úpadku
všech dalších psychických funkcí. Demence vznikají kdykoli po vytvoření základů
poznávacích funkcí, tj. po 2. roce života. Výskyt demencí výrazně stoupá s věkem."
Koukolík (Jirák; Koukolík, 2004, s. 19) uvádí definici syndromu demence dle MKN-10:
„Demence je syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní
povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k nimž patří
paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není
zastřeno. Obvykle je přidružení porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení
emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se objevuje u
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Alzheimerovy choroby, cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které primárně
postihují mozek".
Demence jsou těžká duševní onemocnění vznikající na základě organického poškození
mozku, u kterých jsou v různé míře postiženy různé složky psychiky. Demence mohou
vzniknout kdykoli v průběhu života jedince po vytvoření základů kognitivních (poznávacích)
funkcí, tj. po 2.roce života, ale vyskytují se nejčastěji ve stáří. Jedná se o onemocnění
s různou

etiologií,

různým

průběhem

a

prognózou.

Vyznačují

se

souborem

psychopatologických projevů, které jsou souhrnně označovány jako syndrom demence
(Baštecký; Kiimpel; Vojtěchovský a kolektiv, 1994).
Hrdlička, Hrdličková (1999) definují demenci jako proces, který má ve většině případů
progresivní a ireversibilní charakter. V jeho důsledcích postupně dochází k narušení celého
života postiženého jedince.
Holmerová (Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003) zdůrazňuje fakt, že demence
vždy vzniká na základě organického poškození mozku a nejedná se o součást přirozeného
procesu stárnutí. Mezi laickou veřejností rozšířený pojem stařecká demence je prázdný,
protože stařecká demence jako taková neexistuje.
Kromě terminologické nejednotnosti ve výše uvedených definicích není žádný rozpor,
v některých aspektech se shodují, v některých jedna druhou rozšiřuje či doplňuje, patrně dle
důležitosti, kterou jim jejich autoři připisují. Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998) i
Koukolík (Jirák; Koukolík 2004) popisují postupný úpadek kognitivních funkcí a následně
dalších psychických funkcí. Progresivní charakter onemocnění zmiňují také Hrdlička,
Hrdličková (1999), když popisují demenci jako proces.
Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998) klade větší důraz na skutečnost, že demence
způsobují deterioraci kognitivních funkcí vzhledem k předešlému stavu. Z toho vyplývá, že
kognitivní funkce či alespoň jejich základy již byly před nástupem onemocnění vytvořeny, tj.
po 2. roce života, ve své nejnovější publikaci z roku 2004 udává autor rozmezí 2-5 let. Tento
fakt má diagnostický a diferenciálně diagnostický význam.
Jirák a Koukolík (Jirák, Kokolík, 2004) popisují organický základ tohoto onemocnění.
Holmerová (Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003) se v souvislosti s organicitou snaží
ve své publikaci vyvrátit mýtus o „stařecké demenci", který demenci vnímá jako přirozenou
součást procesu stárnutí. Dle Holmerové je tento „mýtus" jednou z příčin pozdní diagnostiky
syndromu demence.
Nejčastější klasifikací demence je klasifikace dle etiologie. Demence lze dle jejich
etiologie rozdělit do tří skupin:
13
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•

primárně degenerativní (atrofícko-degenerativní) demence,

•

ischemicko-vaskulární

demence

(demence

vznikající jako

důsledek

cévních

postiženích mozku),
•

symptomatické (sekundární) demence - projevy postižení funkce mozku, které bylo
způsobeno jinými chorobami (např. infekčními onemocněními mozku), úrazy mozku
či intoxikacemi (Jirák; Obenberger; Preiss ,1998).

Mezi

atrofícko-degenerativní

demence

(spojené

s degenerativním

onemocněním

mozkové tkáně) patří Alzheimerova choroba, korová nemoc s Lewyho tělísky, demence při
Parkinsonově chorobě, demence u Huntingtonovy chorey, Pickova choroba a další vzácně se
vyskytující demence (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998).
Další skupinou jsou ischemicko-vaskulární demence. Tento druh demencí je způsoben
kombinací faktorů (cévní poruchy, zvýšená srážlivost krve), které způsobují nedostatečné
prokrvení a okysličení mozkové tkáně a snížení mozkové látkové přeměny. Mezi ischemickovaskulární demence patří multiinfarktová demence (vzniká na podkladě mnohočetných
infarktů mozkové kůry), vaskulární demence s náhlým začátkem (vzniká na podkladě infarktu
mozku v mozkových oblastech strategicky významných pro paměť), Biswangerova choroba
(jsou postiženy především podkorové mozkové oblasti, vzniká na podkladě vysokého
krevního tlaku) další, vzácné typy vaskulárních demencí (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998).
Do skupiny symptomatických (sekundárních) demencí patří demence infekčního původu
(například progresivní paralýza vznikající na základě luetického onemocnění či demence při
AIDS), demence způsobeny priony (Creutzfeldtova-Jakobova choroba), poúrazové demence,
demence při mozkových nádorech, demence způsobené intoxikacemi (alkoholové demence,
demence při chronickém zneužívání drog), metabolicky podmíněné demence (např. demence
při selhávání jater nebo ledvin), demence při poruchách žláz s vnitřní sekrecí, demence při
nedostatku některých vitamínů, demence na podkladě hydrocefalu s normálním tlakem
mozkomíšního moku ( např. při úrazech mozku nebo mozkových zánětech) (Jirák;
Obenberger; Preiss, 1998)

1.2 Klinický obraz syndromu demence
Jak bylo výše uvedeno, syndrom demence je souhrn psychopatologických projevů. Tyto
projevy lze rozdělit do 3 základních funkčních okruhů, které se navzájem ovlivňují (Jirák;
Koukolík, 2004):
•

poruchy kognitivních funkcí - základní postižení u syndromu demence,

14

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
•

poruchy paměti, intelektu, pozornosti, fatické, praktické a gnostické poruchy,
poruchy exekutivních funkcí,

•

Behaviorální a psychologické příznaky demence - poruchy chování (např. agresivita,
útěky, agitovanost, neúčelná aktivita), poruchy emotivity (patické nálady, nezvládání
afektů) poruchy cyklu spánek-bdění, přidružené psychotické příznaky (bludy,
poruchy vnímání),

•

poruchy aktivit denního života - nejprve jsou zasaženy složitější aktivity, např.
profesní dovednosti, později i nejzákladnější každodenní aktivity (např. jídlo,
udržení hygieny, oblékání).

Nápadně je narušena osobnost jedinců s demencí. Může docházet buď ke zvýraznění
osobnostních rysů, které se u konkrétní osoby vyskytovaly již premorbidně, nebo se objeví
rysy nové,

například

osoba dříve taktní a společenská může vykazovat nedostatek

společenského cítění a taktu. V pokročilejších stádiích nemoci dochází k rozpadu soudržnosti
základních psychických funkcí, dochází k úpadku v etické a estetické sféře, k degradaci
osobnosti (Baštecký; Kůmpel, Vojtěchovský a kolektiv, 1994).
Holmerová (Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003) rozděluje příznaky syndromu
demence podle jejich dopadu na konkrétní osobu s demencí a její okolí obdobně jako Jirák
(Jirák; Koukolík, 2004) do tří okruhů. Oba autoři se v této oblasti v zásadě shodují, jen
používají odlišnou terminologii - poruchy aktivit denního života (Jirák)

sociální změny

(Holmerová). Holmerová klade větší důraz na sociální dopad demence. Tomuto tématu se
budu více věnovat v kapitole 5.
V literatuře se můžeme setkat ještě s dělením „ABC demence" (Holmerová; Vaňková,
2005, s. 411-413):
•

A-ADL

(activities

of daily

living)

porucha

soběstačnosti

v sebeobslužných

aktivitách,
•

B-BPSD (behavioral and psychological symptoms of dementi) poruchy chování a
psychiatrická Symptomatologie demence),

•

C - Cognition porucha kognitivních funkcí.

1.2.1 Poruchy kognitivních funkcí
Narušení kognitivních funkcí je primárním a nej nápadnějším příznakem syndromu
demence. V důsledku onemocnění dochází k deterioraci intelektu vzhledem k premorbidnímu
stavu.
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V počátečních stádiích demence nemusí být deteriorace intelektu nápadná, ale
s postupem nemoci se stává signifikantní. Paměť bývá narušena v různé míře a v různých
složkách (Baštecký; Kumpel, Vojtěchovský a kolektiv,

1994). Hrdličková (Hrdlička;

Hrdličková, 1999) uvádí, že v důsledku demence mohou být narušeny tři složky paměti:
vštípivost (schopnost přijímat nové vjemy), retence (schopnost udržet v paměti nezměněné
vjemy), výbavnost (schopnost uvědomit a vybavit si podle potřeby žádaný vjem). Postižení
těchto složek bývá u demence nerovnoměrné. V počátečních stádiích se převážně objevuje
postižení

vštípivosti

(autoři

užívají

pojmu

novopaměť),

které jedinci

znemožňuje

zapamatování si nových informací (např. jmen, telefonních čísel). Poruchy novopaměti se
mohou dále manifestovat neschopností najíst si své věci, zapomínáním klíčů v zámku (Jirák;
Koukolík, 2004).
S progresí nemoci dochází k narušení staropaměti, která bývá v počátečních stádiích
zachována. Jedinec si obtížně a nepřesně vybavuje vzpomínky (paramnézie), může
vzpomínky nesprávně časově lokalizovat (ekmnézie) nebo může dojít i k jejich neúmyslnému
zkreslení. V pokročilých stádiích demence nejsou jedinci schopni vštípit si nové paměťové
obsahy (amnézie), která může vést k časové i prostorové orientaci (amnestická dezorientace)
(Jirák; Koukolík, 2004).
Deteriorace

intelektu je provázena degradací myšlení.

Postižený jedinec ztrácí

schopnosti představivosti, asociační pohotovosti, rychlosti progrese myšlení, postupně
přestává být schopný logických myšlenkových operací (Baštecký; Kumpel, Vojtěchovský a
kolektiv, 1994).
V některých případech se u lidí s demencí objevuje ulpívavé myšlení (perseverace),
nesoustředěnost, roztržitost (Jirák; Koukolík, 2004).
Spolu s narušením kognitivních funkcí dochází i k narušení funkcí exekutivních
(výkonných) (Jirák; Koukolík, 2004). Mezi exekutivní funkce řadí autor motivaci, schopnost
naplánovat jednotlivé úkony, seřadit jednotlivé dílčí úkony při provádění komplexnějších
úkonů správně za sebou.
U osob s demencí je patrný úbytek motivace, který je označován jako apatickohypobulický syndrom. Nedostatek motivace může vést až k tomu, že konkrétní osoba není
schopná běžné denní rutiny (Baštecký; Kumpel; Vojtěchovský a kolektiv, 994). Nejprve se
objevuje nenápadné, ale progredující snížení původních zájmů a aktivit, postupně dochází ke
ztrátě soběstačnosti, základních sociálních a hygienických návyků, k narušení schopnosti
komunikace a samostatného pohybu (Hrdlička; Hrdličková, 1999).

16

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
Jako nekonstantní ale přesto poměrně častý symptom zmiňuje Jirák (Jirák; Koukolík,
2004) poruchy vyšších korových funkcí - fatických (afázie) , gnostických (agnózie) a
praktických (apraxie) funkcí. Tyto poruchy vznikají na základě lokálního postižení kortexu
(mozkové kůry).
Porucha řečových funkcí se ze začátku projevuje hledáním slov, které mohou osoby
s DAT poměrně úspěšně skrývat nejrůznějšími opisy a frázemi (Holmerová; Vaňková, 2005,
s. 411-413).
Dále se objevuje porucha prostorové orientace. Osoby s DAT se obtížně orientují
nejprve v neznámém prostředí. Postupně se jejich schopnost orientace zhoršuje a k obtížím
dochází i ve známém prostředí. Objevuje se i dezorientace v čase, která se také postupně
zhoršuje. Nejprve je pro jedince obtížné odhadnout jestli je např. dopoledne či odpoledne,
postupně se schopnost časové orientace vytrácí úplně. V některých případech se objevuje i
dezorientace osobou, která se může vztahovat k jedinci obecně

známým osobám (např.

sousedka, pečovatelka) nebo i k blízkým rodinným příslušníkům (Holmerová, Vaňková,
2005, s. 411-413).
Pro

udržení

kognitivních

funkcí jsou používány

farmakologické

(nejdůležitější

v prvních stádiích) i nefarmakologické postupy.
1.2.2 Behaviorální a psychologické příznaky demence
Behaviorální

a psychologické

příznaky

demence

(Behavioral

and

Psychological

Symptoms of Dementi - BPSD) se vyskytují téměř ve všech případech demence (Jirák;
Koukolík, 2004). Tyto

symptomy se začínají manifestovat zejména ve středních a pokročilých

stádiích demence. Jejich manifestace je ale nekonstantní a nepravidelná (Jirák; Koukolík,
2004).

Mezi BPSD patří poruchy chování, přidružené psychotické symptomy, poruchy

emotivity, poruchy cyklu spánek-bdění (Jirák; Koukolík, 2004).
BPSD mohou mít na péči o osoby s demencí větší vliv než kognitivní poruchy. Jejich
manifestace je mnohdy náročná a vyčerpávající pro rodinné pečovatele (Holmerová;
Vaňková, 2005, s. 411-413).
Poruchy chování se vyskytují v nej různější formě: útěky, potulování, nepřetržité
upoutávání pozornosti na sebe, provádění neúčelných aktivit (např. kroucení s plynovým
uzávěrem u sporáky). Poruchy chování mohou být spojeny s verbální či brachiální agresivitou
mířenou proti objektům či osobám (Jirák; Koukolík, 2004). Dále se může vyskytovat
opakované dotazy, opakování nej různějších úkonů (např. neustálé bezúčelné chození na WC,
oblékání a svlékání svetru) (Holmerová, Vaňková, 2005, s. 411-413).
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Poruchy spánku jsou konstantním příznakem demence. Nejčastěji se projevují
posunutím cyklu spánek-bdění. Může dojít až k úplné inverzi, tj. jedinec spí ve dne a v noci je
bdělý (Jirák; Koukolík, 2004).
Psychotické příznaky se vyskytují nekonstantně a epizodicky. Do této skupiny příznaků
patří poruchy myšlení (bludy), poruchy vnímání (halucinace a iluze) (Jirák; Koukolík, 2004).
Bludy mívají většinou paranoidně-perzekuční obsah. Může se jednat o bludy
nesystematické - jedinec má například neustálý pocit, že je někým okrádán, že mu někdo
chodí do bytu, nebo o bludy systematičtější, kdy je do jeho bludného kruhu zahrnuta
například rodina (Jirák; Koukolík, 2004).
Afektivní poruchy či poruchy emotivity jsou konstantními symptomy demence. Ty se
nejčastěji manifestují oploštěním či zchudnutím emocí a patickými náladami. Patické nálady
mohou být v některých stádiích onemocnění markantní. U osob s demencí mají nejčastěji
podobu deprese, manická nálada se u těchto osob vyskytuje jen velice zřídka. Na vzniku
deprese se zejména v počátečních stádiích, kdy si postižená osoba uvědomuje svoji poruchu
paměti, může podílet reaktivní složka. V počátečních stádiích bývají časté úzkostné stavy. I
když u osob s demencí dochází k oploštění emocí, mohou se vyskytnout časté nekontrolované
afekty, především vzteku (Baštecký; Kůmpel; Vojtěchovský a kolektiv, 1994).
Mezi nekonstantní příznaky syndromu demence patří poruchy pudové složky a
kvalitativní poruchy vědomí. V oblasti pudových složek dochází k pudovému odbrždění.
Konkrétní osoba ztrácí zábrany, a v důsledku toho se může začít chovat asociálně či se přímo
dopouštět mravních deliktů, například exhibicionismu. Kvalitativní poruchy vědomí se
nevyskytují konstantně, ale přesto jsou časté. Mívají přechodný, krátkodobý charakter
(Baštecký; Kůmpel, Vojtěchovský a kolektiv, 1994). Na výskyt deprese u osob se syndromem
demence se také podílí skutečnost, zda žijí v domácím prostředí či zda jsou hospitalizováni. Je
odhadováno, že až 50% hospitalizovaných jedinců trpí depresí, v domácím prostředí je
odhadované procento nižší 5-35% (Pidrman, 2003).
Pro zvládání problémového chování doporučuje Holmerová (Holmerová, Vaňková,
2005, s. 411-413) dávat přednost nefarmakologickým přístupům před farmakologickými.
Hlavní důraz klade na odhalení příčiny problematického chování.
1.2.3 Poruchy aktivit denního života
Porucha aktivit denního života je jednou ze základních charakteristik demence. Tato
oblast bývá výrazně porušena (Jirák; Koukolík, 2004). S poruchami aktivit denního života
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souvisí téma soběstačnosti - schopnosti jedince žít samostatně a nezávisle na pomoci druhých
lidí. Obecně jsou rozlišovány dva druhy aktivit (Holmerová, Vaňková, 2005, s. 411-413):
•

Instrumentální aktivity denního života (IADL - instrumental activities of daily
living), které jedinci umožňují žít naprosto samostatný život.

•

Základní aktivity denního života (ADL - activities of daily living), které představují
dovednosti spojené se sebeobsluhou a umožňují jedinci nezávislost na ošetřovatelské
péči.

V počátečním stádiu dochází k zasažení až zániku profesních aktivit a koníčků.
V pozdějších stádiích dochází k postupnému narušení až ztrátě běžných denních životních
aktivit. Z oblasti běžných životních aktivit jsou nejprve narušeny aktivity instrumentální
(např. telefonování, obsluhování domácích elektrických spotřebičů, schopnost manipulace
s penězi), později i aktivity základní - sebeobsluha (např. svlékání a oblékání, udržování
základní hygieny, najíst se bez pomoci) (Jirák; Koukolík, 2004).
Holmerová (Holmerová; Vaňková, 2005, s. 411-413) zdůrazňuje důležitost citlivého
vedení osob s demencí k soběstačnosti a udržování jednotlivých dovedností za respektování
následující zásady. Je potřeba posilovat zachované schopnosti a dovednosti, ale je naprosto
marné a ve svých výsledcích kontraproduktivní snažit se jedince s demencí naučit dovednost,
kterou již ztratil. Jakmile nějaká dovednost zanikne, je to definitivní.
Postupy pro pečovatele jak postupnými kroky navádět jedince k vykonání aktivity jsou
podrobně zpracovány např. v následujících publikacích: Zgola (2003): „Úspěšná péče o
člověka s demencí", Pizer (1998): „Alzheimerova nemoc v rodině", Tošnerová (2002):
„Příručka pro pečovatele".

1.4 Diagnostika demence
Prakticky všichni autoři se shodují na důležitosti včasné a správné diagnostiky
syndromu demence. Ta je základním předpokladem včasné a správné léčby, která zvyšuje
šance na zpomalení progrese nemoci.
Holmerová (Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003) uvádí možná úskalí diagnostiky
demence, která zahrnují na jedné straně bagatelizaci příznaků u mladších a soběstačných
jedinců a na druhé straně falešné pozitivní diagnózy u jedinců starších, kteří jsou například
nedoslýchaví nebo se u nich na základě somatické příčiny rozvinul stav deliria. Další úskalí
vyplývají ze strany samotného jedince s demencí, který se brání tomu si přiznat, že jeho
zapomínání by mohlo být způsobeno vážným onemocněním. Snaží se ho maskovat nebo
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Komplexní diagnostika demence by měla zahrnovat: sběr anamnestických dat, použití
gerontopsychiatrických

hodnotících

škál,

zobrazovací

a

elektrofyziologické

metody,

biochemický screening, endokrinologické vyšetření a vyšetření mozkomíšního moku (Jirák;
Obenberger, Preiss, 1998).
Pidrman (2003, s. 5-9) uvádí základní kritéria pro diagnostiku demencí dle Desátá revize
mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10): „Jde o syndrom, který vznikl následkem
onemocnění mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru, u něhož dochází
k narušení vyšších korových funkcí, včetně paměti, myšlení, orientace, schopnosti řeči, učení
a úsudku, přitom vědomí není zastřené. Zhoršení uvedených funkcí je doprovázeno, někdy
předcházeno, zhoršením kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace". Hrdlička,
Hrdličková v souvislosti s ICD-10 uvádí ještě trvání stavu nejméně po dobu 6 měsíců. Desátá
revize mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10 uvádí obecná kritéria diagnostiky demence (
Hrdlička; Hrdličková 1999).
Jirák (Baštecký; Kůmpel; Vojtčchovský a kolektiv, 1994) uvádí následující postup při
diferenciální diagnostice. Nejprve je nutné vyloučit organickou příčinu, poté somatickou
příčinu (například dehydrataci u stavů deliria).
Podle Jiráka je nutné demenci odlišit od příznaků přirozeného procesu stárnutí a od
pseudodemencí. Jako pseudodemnce jsou označovány klinické obrazy, které mohou demenci
zdánlivě imitovat. Za nejčastější příčinu pseudodemence označuje Jirák depresivní syndrom.
Deprese může být v pokročilém věku méně nápadná. Mezi hlavní příznaky patří úbytek
energie, únavnost, apatie nebo naopak agitovanost, somatické obtíže, kognitivní poruchy.
V některých případech vede deprese u seniorů k imobilitě, stuporu a suicidiálnímu jednání.
Z důvodu zpomaleného psychomotorického tempa může být deprese u starších lidí
zaměňována za demenci (Baštecký; Kůmpel, Vojtěchovský a kolektiv, 1994). Podle Hrdličky
(Hrdlička; Hrdličková, 1999) se deprese odlišuje od demence hlavně náhlým začátkem.
V případech demence se těžký kognitivní deficit rozvíjí po dobu několika měsíců, případně
let. Důležitým diagnostickým vodítkem je fakt, že depresivní příznaky se u konkrétního
jedince vyskytovaly ještě před vznikem pseudodemence (rozsáhlého kognitivního deficitu).
Samotné symptomy deprese nemají diferenciálně - diagnostický význam, protože se mohou
vyskytovat i u jedince s demencí.
Holmerová (Holmerová; Jurásková; Zikmundová, 2003) popisuje rozdíl mezi projevy
deprese v mladém či středním věku

a ve stáří. V mladém a středním věku se deprese

manifestuje především pocity smutku a beznaděje, ve vyšším věku se objevuje hlavně apatie,
rezignace a zanedbáváním sebe sama.
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Ve Velké Británii byla popsána neurotická pseudodemence. Vyskytuje se hlavně u
starších žen s nižším intelektem. Mezi její hlavní symptomy patří střídání nebo kombinace
úzkosti,

deprese,

apatie,

zapomnětlivost

a

snížený

intelektový

výkon.

Neurotická

pseudodemence vzniká jako reakce na nepříznivé životní události. Při testování nebývá
zjištěna deteriorace intelektu (Baštecký, Kumpel, Vojtěchovský a kolektiv, 1994).
Hrdlička (Hrdlička; Hrdličková, 1999) uvádí další klinické obrazy, od kterých je nutné
demenci odlišit: roztržité či nekoncentrovaného myšlení, mírné kognitivní poruchy, deliria,
organického amnestického syndromu, deteriorace intelektu při chronické schizofrenii,
mentální retardace.
Roztržité či dekoncentrované myšlení nebývá problematickou oblastí diferenciální
diagnostiky, i když vyšší věk může být poněkud zavádějící. U starších osob vzniká především
v obtížných životních situacích, např. při úmrtí blízké osoby, závažné nemoci, stěhování do
neznámého prostředí. V tomto případě je důležitá analýza situace, objektivní anamnéza a
dlouhodobější sledování (Hrdlička; Hrdličková, 1999).
Mírná kognitivní porucha se v literatuře vyskytuje pod dalšími označeními: AgeAsociated Memory Impairment, Age Associated Cognitive Dechne. Bylo zjištěno, že u 20%
až 50% populace se od 50. roku věku dochází k projevům ohraničené poruchy paměti, které
se týkají především výbavnosti detailních údajů, například jmen a čísel. V případech mírné
kognitivní poruchy nedochází na rozdíl od demenci k celkové deterioraci intelektových funkcí
a k podstatnému narušení fungování a aktivit (Hrdlička; Hrdličková, 1999).
Delirium

je

kvalitativní

porucha

vědomí.

Holmerová

(Holmerová;

Jurašková;

Zikmundová, 2003) uvádí, že se jedná o poruchu funkce mozku různé etiologie. Delirium
může být následek infekčního onemocnění (např. bronchopneumonie, infekce močových
cest), srdečního selhání v důsledku nedostatečného prokrvení mozku, bolesti, retence moči,
hypoglykémie, senzorické deprivace včetně imobilizace, užívání či náhlého vysazení
psychofarmak. Delirium je akutní stav, který má ve většině případů reverzibilní charakter
(Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003). Klinický obraz deliria může imitovat demenci.
U postižených osob se objevují následující symptomy: poruchy vědomí, snížení úrovně
kognitivních funkcí, časová a místní dezorientace, psychomotorická porucha, tzn. že bývá
často přítomna hyperaktivita s motorickým neklidem a tzv. bludem zaměstnanosti (jedinec
vykonává zautomatizovanou neúčelnou činnost, kterou považuje za výkon potřebné práce),
porucha spánkového cyklu (častá je inverze spánku s nočním blouděním), poruchy emotivity,
případně se vyskytují iluze, halucinace (zejména zrakové) a bludy. Pro diferenciální
diagnostiku jsou určující následující kritéria: náhlý nástup a rozvoj symptomů, zastřené
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vědomí a proměnlivost úrovně kognitivních funkcí v krátkém časovém intervalu (Hrdlička;
Hrdličková, 1999). Delirium se může rozvinout i u osob s demencí a zhoršit jejich stav
(Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003).
Organický amnestický syndrom se v ICD-10 vyskytuje pod dvěma kódy:
•

F lx.6 vyvolaný alkoholem nebo návykovými látkami,

•

F 04 jiný než vyvolaný alkoholem nebo drogami.

Do první skupiny patří například Korsakovův amnesticko - konfabulotorní syndrom, ze
kterého se může při pokračujícím abúzu alkoholu rozvinout alkoholová demence. Mezi
příčiny jiné než vyvolané alkoholem nebo návykovými látkami patří: nedostatek thiaminu při
rakovině žaludku nebo dlouhodobém hladověním, úrazy hlavy, subarachnoideální krvácení,
otrava oxidem uhelnatým, jiné hypoxie, cévní mozková příhoda v oblasti a. posterior cerebri,
mozkové tumory v diencefalické oblasti, herpetická encefalitida a temporální epilepsie. Dle
odhadů 1,8% až 5 % osob, u kterých byla diagnostikována demence, mají ve skutečnosti
amnestický syndrom (Hrdlička; Hrdličková, 1999). Při organickém amnestickém syndromu se
projevuje

defekt

vštípivosti

a

snížená

schopnosti

vybavit

si

minulé

zkušenosti

v chronologickém pořadí, dále je prokazatelně přítomno poškození mozku, mohou emoční
změny (apatie, ztráta iniciativy) a ztráta nadhledu, případně konfabulace. Neobjevuje se
defekt okamžitého zapamatování, zastřené vědomí, poruchy pozornosti a celkové snížení
intelektu (Hrdlička; Hrdličková, 1999). Z uvedeného výčtu symptomů vyplývá, že při
organickém amnestickém syndromu nedochází na rozdíl od demence k celkovému snížení
intelektu. Mezi symptomy, které mohou demenci imitovat, lze zařadit zhoršení paměti, ztrátu
náhledu a emoční změny.
Klinický obraz osob s chronickou schizofrenií může zdánlivě bez znalosti původní
diagnózy

imitovat

demenci.

V případech

chronické

schizofrenie

bývají

popisovány

symptomy, jako jsou např. sociální stažení, zpomalené myšlení, bezobsažná řeč, oploštělý
afekt, apatie, abulie, ztráta zájmů, nedodržování hygienických návyků (Hrdlička; Hrdličková,
1999).
Odlišit demenci od mentální retardace nebývá při diferenciální diagnostice problém.
Objektivní anamnestické údaje jsou v tomto případě postačující. V případech mentální
retardace se mentální deficit rozvíjí od raného dětství, v důsledku toho k rozvoji některých
schopností a funkcí vůbec nedojde. O demenci se jedná v případech, kdy deficitní stav
nastupuje až poté, co již mentální funkce byly vytvořeny. Dochází tedy k úbytku již
rozvinutých funkcí. Jak je již výše uvedeno, za věkovou hranici se uvádí 2. rok života
(Hrdlička; Hrdličková, 1999).
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1.5 Prevalence demence
Demence jsou častým onemocněním. Někdy bývá demence označována jako nemoc
stáří, i když se může vyskytovat u lidí mladších 65 let. Mezi 45. a 54. rokem se demence
vyskytuje jen u 0,025 procenta populace. U 651etých rozsah výskytu stále ještě nedosahuje
jednoho procenta. Ve věkové skupině mezi 65. a 70. rokem již výskyt stoupá na 2,5%. Toto
procento se poté každých 5 let zdvojnásobuje (Buijssen, 2006).
Někteří autoři hovoří v souvislosti s demencí o tiché epidemii století. Ve vyspělých
zemích se prodlužuje střední délka života, dochází ke stárnutí populace. Následkem tohoto
trendu dochází k rapidnímu nárůstu počtu osob s demencí. Lze předpokládat, že tento
stoupající trend v dohledné budoucnosti neskončí. Ve vyspělých zemích je demence jedna
z pěti nejčastějších příčin úmrtí (Buijssen, 2006).

2. Demence Alzheimerova typu (DAT)
V této kapitole se již zaměřím přímo na DAT, na její specifika, průběh, stručný nástin
farmakoterapie DAT.
Největší prostor je v rámci této kapitoly věnován nefarmakologickým terapiím, které
jsou pro asistenty odlehčovací služby klíčové. Při své práci by je měli využívat. Proto se na ně
zaměřím podrobněji. Zapojování prvků nefarmakologických terapií v rámci aktivace při
odlehčovací péči se budu věnovat v případových studiích a jejich analýzách. Asistent by měl
být také schopen o některých principech např. v rámci realitní orientace podat rodinnému
pečovateli validní informace.
DAT je nečastěji se vyskytující demencí. Tvoří 50 - 60 % všech demencí. V 65 letech
věku trpí přibližně 5 % populace středním až těžkým stupněm demencí, z čehož 50-60% tvoří
DAT. Toto procentuální zastoupení se každých pět let dvojnásobí (Jirák; Obenberger; Preiss,
1998). Buijssen (2006) uvádí, že DAT tvoří až 70 % všech případů demence. Z uvedených dat
vyplývá, že se jedná o onemocnění s vysokou incidencí převážně ve vyšším věku. Za
důležitou věkovou hranici je považován již zmíněný 65. rok života. Dřívější výskyt je méně
častý, před 50. rokem života dokonce velmi vzácný (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998).
Koukolík (Koukolík; Jirák, 1998) uvádí, že ve věkové skupině nad 65 let trpí DAT
přibližně 10 % populace, ve skupině nad 85 let již tato nemoc postihuje téměř polovinu
populace. Ve vyšším věku jsou častěji postiženy ženy než muži (Koukolík; Jirák, 1998).
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2.1 Klinický obraz DAT
DAT se projevuje jako demence, jsou zasaženy všechny tři okruhy: poruchy
kognitivních funkcí, BPSD a poruchy aktivit denního života (Jirák; Koukolík, 2004).
Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998) shrnuje základní klinické rysy typické pro DAT
do následujících bodů: pomalý plíživý začátek, plynulý progredientní průběh, brzy dochází
k úpadku osobnosti, časný úpadek soudnosti, logického myšlení a prostorové orientace,
postupně dochází ke ztrátě schopnosti samostatné existence, postižení zpravidla brzy ztrácejí
náhled na své onemocnění, choroba končí smrtelně, jedná se o podstatné narušení kvality
života postižených.
DAT je jednou z příčin syndromu demence, okruhy symptomů tedy odpovídají
symptomům syndromu demence, které jsou uvedeny v kapitole 1.2. V této kapitole se
zaměřím jen na specifika a průběh DAT.
Konkrétním dopadům jednotlivých symptomů na běžný život samotného jedince
s demencí a jeho okolí bude věnována samostatní kapitola.

2.2 Průběh DAT
DAT většinou probíhá několik let. Koukolík (Koukolík; Jirá, 1998) uvádí rozmezí 3-8
let, přičemž muži s DAT obvykle umírají dříve než ženy. Rychlejší progrese nemoci a
časnější úmrtí byly zaznamenány u osob s těžkým stupněm afázie (Koukolík; Jirák, 1998).
Jedinci s DAT většinou umírají na přidružené onemocnění. Pidrman (2003,

s. 5-9) uvádí

rozdělení DAT do 3 stádií.
•

Prodromální stádium nemoci - vyskytují se nápadná zapomnětlivost a mohou se
začít objevovat první změny osobnostních rysů.

•

Časné stádium - vyskytuje se zjevná zapomnětlivost, objevuje se narušení plynulosti
řeči, dochází k emočním změnám. Pro toto stádium je typické zejména obtížné
vybavování dat, jmen a událostí. Prostorová orientace je obvykle zachována.

•

Intermediální stádium nemoci - osobnostní rysy jsou výrazně narušeny, narušená je i
prostorová a časová orientace. Jedinec zapomíná i tváře známých lidí, jeho řeč
obsahově chudne. Objevují se perseverace, konfabulace a poruchy fatických funkcí.

•

Pozdní stádium - jedinec s DAT prakticky nekomunikuje s okolím, jeho paměť je
výrazně narušena, zpravidla je dezorientován ve všech kvalitách. Bývá přítomna
zřetelná neurologická symptomatika - poruchy chůze, hybnosti.
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•

Terminální konečné stádium - jedince s DAT je zcela imobilní, inkontinentní, jeho
paměťové schopnosti jsou zcela narušeny, objevuje se výrazné oploštění emocí, řeč
je nesrozumitelná.

Holmerová (Holmerová; Vaňková, 2005, s. 411-413) uvádí pouze 3 stádia průběhu DAT
s akcentem na potřeby jedince

s DAT v konkrétním stádiu.

VI.

stádiu (ekvivalent

k Pidrmanovu prodromálnímu a časnému stádiu) jedinec potřebuje pomůcky, upomínky a
cedulky, které ho navedou, jak má postupovat. V tomto stádiu je schopen vyjádřit, co si přeje
a co si nepřeje. Ve 2. stádiu (ekvivalent k Pidrmanovu intermediálnímu a pozdnímu stádiu) již
jedinec potřebuje nepřetržitý dohled a pomoc při sebeobslužných aktivitách. Dle autorek je to
nejdelší stádiu, které trvá 2-10 let a je pro rodinného pečovatele nejnáročnější. Ve 3. stádiu
(ekvivalent k Pidrmanovu terminálnímu konečnému stádiu) již jedince s DAT potřebuje
převážně ošetřovatelskou péči.

2.3 Diagnostika a diferenciální diagnostika DAT
ICD-10 uvádí pro DAT následující kritéria: přítomnost demence (viz. obecná kritéria),
Plíživý začátek s pomalou deteriorací. Stav nevyplývá z jiného systémového onemocnění
nebo onemocnění mozku. V raném stádiu onemocnění se nevyskytl ani náhlý apoplektický
záchvat, ani se neobjevily neurologické příznaky ložiskového poškození mozku.
Diagnostické prostředky jsou následující:

psychiatrické vyšetření, psychologické

vyšetření a hodnotící škály, sběr anamnestických dat, moderní zobrazovací metody k určení
rozsahu mozkové atrofie, metody zobrazující mozkový metabolismus, vyšetření evokovaných
potenciálů, EEG (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998).
Diferenciální diagnostika DAT může být obtížná a nepřesná. Naprosto spolehlivá
diagnóza může být v současné době provedena pouze patologem. Diferenciální diagnostika
často bývá prováděna metodou per exclusionem, tj. vyloučením jiných typů demencí (Jirák in
Baštecký; Kůmpel; Vojtěchovský a kolektiv 1994, s. 239-260). Při diferenciální diagnostice
jsou hlavním kritériem příznaky typické pro DAT: těžká porucha osobnosti zejména
v pokročilejších stádiích, difúzní mnestické poruchy ve všech složkách, těžká globální
intelektová deteriorace, nedostatek ložiskových příznaků, psychické postižení difúzního
charakteru (Baštecký; Kůmpel; Vojtěchovský a kolektiv, 1994).
Klinicky významné je odlišení DAT od demencí vaskulárního typu a od sekundárních
demencí.
K odlišení DAT a vaskulárních demencí se většinou používá Hachinskiho ischemický
skór. DAT má na rozdíl od vaskulární demence ve většině případů plíživý vývoj.
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Klinický obraz sekundární demence se může podobat klinickému obrazu DAT.
Sekundární demence je nutno diagnostikovat včas, aby se zabránilo vzniku těžké demence.
Diferenciálně diagnostickým vodítkem je časnější a ve většině případů náhlý nástup demence.
Celkový klinický obraz bývá u sekundárních demencí spíše kolísavý. Kontakt jedince
s okolím a jeho emoční projevy bývají většinou nenarušeny, stejně jako bazální struktura
osobnosti (Baštecký; Kúmpel; Vojtěchovský a kolektiv, 1994).

2.4 Terapie DAT
Vzhledem ke skutečnosti, že etiologie DAT zůstává do značné míry neobjasněna,
neexistuje žádná kauzální terapie nemoci. I přes to je včasné zahájení léčby klíčové a může
průběh nemoci podstatně zpomalit.
Ve své novější publikaci z roku 2004 Jirák uvádí, že při léčbě DAT jsou používány
biologické (především farmakoterapie) i nebiologické metody (především reedukační
techniky, socioterapie a psychoterapie rodinných pečovatelů o osoby s DAT).
Komplexní léčba DAT zahrnuje: farmakoterapii kognitivních funkcí, farmakoterapii
nekognitivních funkcí, aktivizaci, kognitivní trénink, realitní orientaci, sanaci somatických
onemocnění, práci s rodinou a s ostatními pečovateli, tělesnou rehabilitaci, ostatní metody
(Jirák; Obenberger; Preiss, 1998).
Kromě výše uvedených metod jsou v literatuře např. (Holmerová; Rokosová; Suchá, aj.,
2004, s. 17-20; Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184) uváděny validační
terapie, Lifestyle approach, vedení k soběstačnosti, habilitační terapie, paliativní péče
v terminálních fázích demence.
Podrobný popis farmakoterapie a sanace somatických onemocnění přesahuje rámec této
práce. Pro úplnost uvádím základní údaje z této oblastí. Při farmakoterapii kognitivních
funkcí jsou užívána farmaka, které zpomalují neurodegeneraci. Jedná se například o známý
lék Aricept, jehož úhrada zdravotními pojišťovnami byla v poměrně nedávné době v médiích
častým tématem. Farmakoterapie nekognitivních funkcí se zaměřuje na oblasti deprese,
neklidu a nespavosti (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998).
2.4.1 Aktivizace
V souvislosti s aktivizační terapií doporučuje Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998)
vypracovat aktivizační plán, který bude kontinuálně konzultován s psychologem a/nebo
lékařem. Autor upozorňuje na nutnost jedince s DAT vhodně motivovat a do ničeho ho
nenutit. Mezi tím může být dle autora velice úzká hranice.
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Aktivizační terapie specializované přístupy jako počítačová rehabilitace a kognitivní
terapie (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998)
Počítačové programy na rehabilitaci paměti, pozornosti nebo jiných funkcí jsou
používány v klinické praxi (např. TRAIN THE BRAIN), ve své pozdější publikaci z roku
zahrnuje Jirák tyto specializované přístupy do psychiatrické rehabilitace.
Pro práci v domácím prostředí doporučuje Jirák ( Jirák; Obenberger; Preiss, 1998)
následující okruh úkolů:
•

Večer se pokusit s konkrétním jedincem shrnout, co celý den dělal.

•

Přečíst jednoduchou zprávu z novin (max. 3-5 vět) a klást otázky na název a obsah
článku.

•

Hrát každý den alespoň jednou hry typu šachů, karet, pexesa (se sníženým počtem
obrázků) a zaznamenávat si výsledky.

•

Domluvit se na denních úkolech, písemně si je zaznamenat a další den zkontrolovat.

•

Nechat jedince s DAT nakreslit obrázek podle předlohy a poté ho požádat, aby
konkrétní obrázek nakreslil zpaměti.

•

Trénovat jednoduché početní úkony.

•

Nácvik konkrétních činností (nákup, návštěva), tento úkol je složitější a Jirák
upozorňuje na riziko snížené frustrační tolerance pečovatele. Doporučuje tedy úzce
spolupracovat s terapeutem.

2.4.2 Kognitivní terapie
Ve své publikaci z roku 2004 uvádí Jirák kognitivní terapii jako součást psychiatrické
rehabilitace, jiní autoři (Janečková; Kalvach; Holmerová in Kalvach; Zadák; Jirák, aj., 2004,
s. 437-450) používají v této souvislosti přímo pojem kognitivní rehabilitace. Kognitivní
rehabilitace určena přímo pro osoby s DAT může přispět ke zpomalení progrese demence a
k zachování

nepoškozených

funkcí,

nebo

alespoň

zbytkových potenciálů

funkcí již

poškozených (Janečková; Kalvach; Holmerová in Kalvach; Zadák; Jirák, aj. 2004, s. 437450). Holmerová (Holmerová; Rokosová; Suchá, aj., 2004, s. 17-20) zdůrazňuje rozdíl
kognitivní rehabilitace od tréninků paměti, při kterých j e v určité míře kladen důraz na
úspěšnost a soutěživost. Tréninky paměti jsou dle autorky prospěšné pro zdravé seniory, ale
nedoporučuje jejich používání u osob s DAT. Mohly by zvýraznit jejich handicap a navodit či
zvýšit jejich frustraci.
Holmerová (Holmerová; Rokosová; Suchá, aj., 2004, s. 17-20)

doporučuje v rámci

kognitivní rehabilitace začleňovat v případě potřeby zjednodušené a nesoutěživé slovní hry,
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doplňování říkanek, doplňování slov podle první slabiky, skládání obrazců, zjednodušené
„pexeso". Autoři (Janečková; Kalvach; Holmerová in Kalvach; Zadák; Jirák, aj., 2004,-s. 437450) toto spektrum rozšiřují o rozvíjení slovní zásoby, hry typu „země město", řízený
rozhovor na konkrétní téma a nácvik jednoduchých činností. Nácvik činností a

běžných

aktivit denního života uvádí v rámci kognitivní rehabilitace také Jirák (Jirák; Koukolík, 2004).
Zvládáním těchto aktivit podporuje zachování relativní soběstačnosti jedince s DAT. Při
rehabilitaci se klade důraz na stále zachované schopnosti a dovednosti konkrétního jedince
(Jirák; Koukolík, 2004).
Cíle kognitivní rehabilitace jsou individuální práce s klientem, kultivace jeho citů,
uvolňování vnitřních tlaků a stresu. Kognitivní rehabilitace by měla vést k optimalizaci
výkonu v rámci mentálních možností jedince s DAT (Janečková; Kalvach; Holmerová in
Kalvach; Zadák; Jirák, aj., 2004, s. 437-450). Sorocco a McCallum (2006, s. 20) uvádí, že
byla prokázána efektivita kognitivní terapie. Podle těchto autorů by měla vést k optimalizaci
myšlení a emocí. Ve svých důsledcích i k redukci problémového chování a deprese (Jirák;
Koukolík, 2004). Což se shoduje s cíly, které uvádí Janečková, Kalvach a Holmerová (2004).
Larkin (1995, s. 35) popisuje programy na posilování paměti (Memory-Enhancement
Training).

Tyto programy zahrnují používání tzv. paměťových pomůcek (Memory Aids),

které autorka zmiňuje i v souvislosti s realitní orientací. Tyto pomůcky zejména v ranějších
stádiích demence podporují jedince s DAT k samostatnému a nezávislému fungování
v nejvyšší možné míře. Efektivní mohou být dle autorky následující strategie:
•

Napsat instrukce pro provádění jednotlivých úkolů např. praní. Nápomocné mohou
být také nápisy na WC „spláchni" či „umyj si ruce".

•

Umístit nápisy na dveře jednotlivých místností, skříní a šuplíků. To jedinci pomůže
identifikovat jejich účel či obsah.

•

Udržovat prostředí ve stále stejném pořádku, nepřesouvat nábytek či jiné předměty
z místa na místo.

•

Určit si denní rutinu (plán), zapsat ji a umístit na viditelné místo. Denní plán by měl
být jasně

strukturován např.

sprchování, oblékání,

snídaně, zahrada, oběd,

procházka, telefonát přátelům, příprava večeře, čtení, sledování televize, čas jít spát.
•

Pořídit si velký kalendář a odtrhávat či odškrtávat každý den. Zapisovat do něho
aktivity jako např. návštěvy lékaře, nákupy. Umístit na viditelné místo hodiny.

Při programech posilování paměti jsou kromě paměťových pomůcek využívány ještě
další techniky. Příkladem je podporování jedince s DAT, aby si uvědomoval činnost, kterou
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v daný moment provádí a aby ji verbalizoval. Uvědomění a následná verbalizace mají
redukovat neuvědomělé chování. Například po příchodu domů a po odemknutí dveří by si měl
jedinec říci: „Vytahuji klíče ze zámku a pokládám je na stůl". Tímto způsobem by se měly
redukovat případy, kdy jedinec s DAT zapomene klíče v zámku.
Někteří odborníci (zejména z oblasti zdravotnictví) věří, že tyto programy mohou
zejména u osob s mírným až středním stupněm DAT zpomalit postupný úbytek paměti, jejich
účinnost není skutečně prokázána. Ale pokud nejsou pro jedince s DAT přímo stresující,
nemohou uškodit a mohou navodit pocit konstruktivně tráveného času (Larkin, 1995)
Pro provádění kognitivní rehabilitace bylo již vypracováno několik počítačových metod
(např. TRAIN THE BRAIN). Tyto metody jsou obecně doporučovány lidem technicky
založeným (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998). Tyto metody jsou zatím rozšířenější v zemích,
kde jsou lidé ve vyšším věku zvyklí zacházet s počítačem, např. v USA (Jirák; Koukolík,
2004).
2.4.3 Realitní orientace
Jirák (Jirák; Koukolík, 2004) uvádí, že realitní orientace je přístup, při kterém jsou
osoby s DAT konfrontováni s běžnou životní realitou prostřednictvím např. zřetelných a
jednoduchých nápisů ulehčujících orientaci v bytě, popř. na nemocničních odděleních,
používání kalendářů. Nabývá na důležitosti hlavně v pokročilejších stádiích DAT. Účinnost
tohoto přístupu pro zlepšení kognitivního stavu při demenci byla vědecky prokázána
(Holmerová; Rokosová; Suchá, aj.,2004, s. 17-20).
Podrobněji tento přístup popisuje Larkin (1995, s. 36). Dle této autorky je realitní
orientace terapie či metoda, která slouží jako prevence smyslové deprivace (Larkin, 1995).
Smyslová deprivace je dle autorky příčinou „stažení se do sebe" jedince s DAT. Takový
jedinec přestává mít kontakt s druhými a se svým prostředím. V důsledku toho se stává
dezorientovaný. Realitní orientace je založena na víře, že pokud budeme na osoby s mírnou až
středně těžkou ztrátou pamětí kontinuálně mluvit a připomínat jim určité věci, zvýšíme tak
míru jejich interakce s prostředím a přispějeme k redukci jejich dezorientace. Tato terapie by
měla být prováděna tam, kde se jedinec s DAT nejvíce vyskytuje. Může být tedy prováděna i
v domácím prostředí. Autorka píše, že lékař či psycholog by měl rodinného či profesionálního
pečovatele naučit jejím principům. Při této terapii je osoba s DAT obklopena známými
předměty, které mohou být použity ke stimulaci její paměti. Vhodné jsou například tabule, na
které pečovatel vždy napíše, co je za den v týdnu, jaké je dnes datum, rok a popřípadě počasí
(využití paměťových pomůcek). Prostřednictvím této terapie se na osobu s DAT působí
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v podstatě nepřetržitě. Larkin (1995) i Jirák (Jirák; Koukolík, 2004) uvádí, že realitní
orientace je důležitá i v pokročilejších stádiích demence. V těchto případech se klade důraz na
méně komplikované informace jako jejich vlastní jméno, jméno jeho rodinného pečovatele,
barvy či poznávání každodenních předmětů (Larkin, 1995).
Zásady realitní orientace jsou následující (Larkin 1995, s. 37-38):
•

Jednejte s osobami s DAT s respektem, nemluvte na nějako na děti.

•

Při každé příležitosti připomínejte osobám s DAT - kolik je hodin, co je za den,
popřípadě jména známých osob či předmětů.

•

Podporujte osobu s DAT, aby prováděla každodenní aktivity - oblékání, hygiena,
jídlo, atp. a oceňujte každý její pokus o tento druh činnosti.

•

Pokud je konkrétní osoba zmatena ve vztahu k určitým lidem, času, místu, měli
byste je taktně a láskyplně opravit, tj. vrátit do reality.

2.4.4 Reminiscenční terapie
Základy reminiscenční terapie položil v 60. letech 20. století Dr. Robert Butler, který ji
původně nazval „recenze života" (life review). Tato technika je založena na skutečnosti, že
ačkoli schopnost novopaměti v mírných a středních stádiích DAT je postupně narušována,
staropaměť

zůstává

zachována.

Osoby

s DAT jsou

v rámci

reminiscenční

terapie

podporovány, aby mluvily o své minulosti. Zastánci tohoto přístupu spatřují podstatu v tom,
že jedinci z DAT je umožněno, aby se soustředil na věci, které si pamatuje a není frustrován
tím, co si již nepamatuje. Někteří odborníci věří, že práce s novopaměti obecně stimuluje
jednotlivé funkce paměti a napomáhá v udržování mentální aktivity osob s DAT. Zvyšuje se
tak sebehodnocení těchto osob (Larkin, 1995).
Larkin (1995, s. 38) uvádí, že tuto techniku může používat praktický kdokoli ochotný
naslouchat jedinci s DAT, který je ochoten povídat.
Doporučení pro využití reminiscence dle Larkin (1995, s. 39-40):
•

Pokládat specifické otázky týkající se minulosti, které vyžadují komplexnější
odpověď než ANO či NE. Např. místo otázky „Chodil si rád do školy"? je vhodnější
„Co jsi se naučil na základní škole"?

•

Pokládat následné otázky, které povzbudí jedince pokračovat ve vyprávění.

•

Povzbudit jedince, aby mluvil o svých minulých úspěších, o dovednostech či o
věcech, na které byl talentovaný. Např. slyšela jsem, že jste uměla výborně
německy.
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•

Být empatický k pocitům, které jedinec s DAT při vyprávění sděluje. Např. vypadá
to, že Vás opravdu těšilo cestovat či to nebylo hezké, že Vás tehdy okradli, to bych
také měla vztek.

•

Mít stále na paměti, že práce posluchače je naslouchat, jeho komentáře by proto
měly být stručné.

•

Dalším pravidlem je nepřerušovat vypravěče.

•

Některé vzpomínky mohou být bolestivé. Pokud jedinec s DAT vypadá nebo jedná
podrážděně, je vhodné změnit téma.

•

Využívat nejrůznější smyslové podněty - staré fotografie, vůně, známou hudbu.

•

Povzbudit jedince s DAT připomenutím konkrétních událostí (např. osmnáctých
narozenin, svatby).

Holmerová (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184) uvádí, že
k vyvolání vzpomínek se v rámci reminiscenční terapie využívají nejrůznější podněty:
•

vizuální

-

prohlížení

fotografií,

malování

obrázků,

prohlížení

předmětů

s autobiografickým významem (např. snubní prstýnek, svatební šaty),
•

sluchové - poslech známé hudby z rádia, z přehrávače nebo ji přímo provozovat za
použití nejrůznějších hudebních nástrojů,

•

chuťové a čichové,

•

taktilní - dotýkání se předmětů, nejrůznějších materiálů.

V rámci reminiscenční terapie mohou být také vykonávány aktivity, které konkrétnímu
jedinci připomínají něco z jeho života, např. tanec, zpívání, recitování (Holmerová;
Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184).
Powell (2002, s.

38) v souvislosti s tématem reminiscence doporučuje vytvořit

vzpomínkové album. V takovém albu by měly být fotografie významných událostí
doprovázeny výkladem (např. fotografie ze svatby s popiskou a tento konkrétní den jsem se
vdávala/ženil). Takto upravené album pomůže dle Powell jedinci s DAT podržet v paměti
důležité události z jeho života. Tímto způsobem je také posilováno jeho sebeuvědomění.
Reminiscenční terapie podporuje komunikaci a aktivitu osob s DAT (Janečková;
Kalvach; Holmerová in Kalvach; Zadák; Jirák, aj., 2004, s. 437-450).
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2.4.5 Práce s rodinou
Jirák (Jirák; Koukolík, 2004) uvádí, že významným přístupem kpéči o rodinné
pečovatele jsou psychoedukační akce zaměřené na informace o: demencích, přístupu
k osobám s demencí, pravděpodobné prognóze, postupu a progresi demence až ke smrti.
Holmerová (Holmerová; Rokosová; Suchá, aj., 2004, s. 17-20) uvádí následující
zjištění:
Dlouhodobé

programy

edukace

a

podpory

pečujících

prokazatelně

oddalují

institucionalizaci osoby s DAT o 1-2 roky.
Poradenství,

svépomocné

skupiny

pro

pečující

pravděpodobně

oddalují

institucionalizaci osoby s DAT průměrně o 1 rok.
I krátkodobé programy pro pečující zlepšují kvalitu jejich života a spokojenost.
2.4.6 Ostatní metody
Kromě výše uvedených metod jsem se v odborné literatuře setkala s následujícími
přístupy: vedení k soběstačnosti, Lifestile approach, adaptace prostředí, video trénink
interakcí

-

metoda

Marthe

Meo,

Simulated

Presence

(SimPres),

pravidelnost

a

strukturovanost denního režimu, validace, neohabilitace, taneční terapie, maieutický přístup empatické ošetřovatelství, paliativní péče.
Vedení k soběstačnosti bylo již zmíněno v kap. 1.2.3.
Lifestyle approach představuje výměnu informací o jedinci s DAT mezi pečujícími
(rodinnými a profesionálními) (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184).
Jedná se zejména o oblasti denního režimu, potřeby pomoci při oblékání či hygieně. Zároveň
obsahuje informace o tom, co zvládá jedinec sám. Autorka tento přístup zmiňuje v souvislosti
se zdravotnickými zařízeními, ale podle mého názoru je tento přístup relevantní i v rámci
odlehčovací služby. Pro asistenta je důležité mít o výše uvedených údajích přehled, aby mohl
v rámci služby přispívat k zachování soběstačnosti klienta v aktivitách denního života, na
které je tato metoda zaměřena.
Prostředí, ve kterém osoby s DAT žijí (domácí i institucionální), by mělo být přehledné,
pochopitelné a předvídatelné (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184).
Postupy pro usnadnění orientace v prostředí byly zmíněny v kap. 2.7.4. a 2.7.5. v souvislosti s
„memory aids" a realitní orientací.
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Metoda Marthe Meo představuje podpůrnou metodu. Jedná se o zaznamenávání
interakce mezi jedincem s DAT a pečujícím na video. Záznam je poté podroben analýze a ve
skupině se hledají optimální přístupy práce s jednotlivými klienty (Holmerová; Janečková;
Vaňková, aj., 2005, s. 180-184).
Metodu Simulated Presence zmiňuje autorka v souvislosti se zmírněním problémového
chování osoby s DAT v instituci prostřednictvím simulací blízké osoby či někoho známého.
Jedná

se

například

o

přehrávání

videozáznamu

se

sdělením

rodinného

příslušníka

(Holmerová; Janečková; Vaňková, aj. in Psychiatr, pro Praxi 2005, s. 180-184). V rámci
odlehčovací služby jsem se s tímto přístupem nesetkala, ale dovedu si představit, že by mohl
fungovat. A to v případech, když se u klientů projeví neklid a dotazy na rodinného pečovatele.
Já jsem v praxi používala vyřizování vzkazů od rodinných příslušníků a většinou se tenze
klientů zmenšila. I když v domácím prostředí nedocházelo k markantní dezorientaci.
Pravidelnost a strukturovanost denního režimu by měla odpovídat potřebám jedince.
Holmerová (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184) v této souvislosti
zmiňuje důležitost smysluplných aktivit jako prevenci problémového chování. Tomuto tématu
bude věnována vzhledem k zaměření předmětu zkoumání samostatná kapitola.
Holmerová (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184) uvádí, že validace
je jedním z prvních specifických přístupů k osobám s DAT. Používá se od 80. let 20. století.
Autorkou jeho koncepce je Naomi Feilová. V rámci validace je kladen důraz na zachování a
podílení lidské důstojnosti osob s DAT prostřednictvím pozorného naslouchání a empatie.
Validace může být používána v individuální terapii, ale většinou jsou její principy obecně
uplatňovány v péči o osoby s DAT (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184).
Na respektování důstojnosti

a potřeb osob s DAT je také postavena metoda

neohabilitace (Holmerová; Janečková; Vaňková, aj., 2005, s. 180-184). Tato metoda zahrnuje
již výše popsané přístupy (jako jsou např. úprava prostředí, strukturované a smysluplné
aktivity, podporu neproblémového chování) a optimální komunikaci s výraznou nonverbální
složkou.
Taneční terapie představuje psychoterapeutické využití pohybu v procesu. Ve svých
výsledcích působí na zlepšení emoční, kognitivní, sociální i fyzické integrace člověka (Veleta;
Holmerová, 2002). Pro jedince s DAT autoři doporučují formu taneční terapeutické hodiny,
která probíhá v kruhu. Jednotliví účastníci mají možnost se navzájem pozorovat a
napodobovat terapeuta.
Maieteutický přístup - empatické ošetřovatelství souvisí s rozvíjením schopnosti
ošetřovatelského personálu pracovat s prožitkem, empatií a citlivou interakcí s lidmi
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v terminálních stádiích DAT. Některé aspekty tohoto přístupu by dle mého názoru uplatnili
při své práci i asistenti odlehčovací služby, kteří se s osobami s DAT v terminálních stádiích
setkávají. V rámci své práci také vykonávají některé ošetřovatelské úkony jako je pomoc s
toaletou a hygienou, nejedná se o zdravotnické úkony.
DAT není diagnóza, která by byla považována za indikaci pobytu v hospici (Holmerová;
Janečková; Vaňková, aj. in Psychiatr, pro Praxi 2005, s. 180-184). Přesto autorka poukazuje
na důležitost paliativní péče v jejích terminálních stádiích. Principy paliativní péče jsou
postaveny na podpoře života vnímání smrti jako normálního procesu, poskytování úlevy od
bolesti a jiných nepříjemných symptomů, zahrnutí psychických a duchovních aspektů,
podpoře nemocného jedince i jeho rodiny (Haškovcová, 2000).
Jirák (Jirák; Koukolík, 2004) upozorňuje na existenci některých podpůrných terapií,
kterými jsou například: pet-terapie, arteterapie, muzikoterapie a terapie pomocí her.
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3. Gerontologie, gerontagogika a stáří
Vzhledem ktomu, že se v této práci zaměřuji na jedince s DAT po 65. roku věku,
pohybuji se na poli gerontologie - nauky o stárnutí, stáří a životě ve stáří. Gerontologie
zasahuje do více disciplín (viz níže), včetně pedagogiky. V souvislosti se seniory se
v pedagogice hovoří o gerontagogice. V této kapitole se proto zaměřím na vymezení těchto
pojmů ve vztahu k tématu práce.
Největší prostor v rámci této kapitoly věnuji principům a prioritám přístupu ke starým
lidem, které byly v rámci gerontologie formulovány. Tyto principy by měly být při
poskytování služeb seniorům obecně uplatňovány (Kalvach; Onderková, 2006). Například i
výše popsané nefarmakologické terapie a metody práce s osobami s DAT by měly být
začleňovány souběžně s respektem k obecným prioritám přístupu k seniorům.

3.1 Vymezení pojmů gerontologie, gerontagogika a stáří
Kalvach, Onderková (2006, s. 7) definují gerontologii (řecky gerón-starý člověk, logosnauka, slovo) jako: „Souhrn poznatků o stárnutí, stáří a životě ve stáří."
„Gerontologie není samostatná vědní disciplína, nýbrž multidisciplinární souhrn
poznatků o stárnutí a stáří" (Kalvach a kolektiv, 1997, s. 24).
V rámci gerontologie jsou rozlišovány 3 hlavní proudy:
•

Gerontologie experimentální (biologická) se zaměřuje na příčiny a mechanismy
procesu stárnutí živých organismů.

•

Gerontologie sociální se zabývá individuálním a populačním stárnutím v kontextu
společenských

souvislostí,

vztahem

starého

člověka

a

společnosti.

Sociální

gerontologie se prolíná s dalšími disciplínami jako jsou: sociologie, psychologie,
demografie, politologie, sociální práce, pedagogika, ekonomie, právo atp.
•

Gerontologie klinická (v širším slova smyslu geriatrie) se soustředí na problematiku
zdraví, chorob, funkčního stavu a kvality života ve stáří podmíněné právě zdravím
(Kalvach a kolektiv, 1997).

Kalvach (Kalvach a kolektiv, 1997) akcentuje multidisciplinární charakter gerontologie.
Upozorňuje na skutečnost, že stárnutím a stářím se parciálně zabývá více disciplín. Pro
komplexní přístup k seniorům je zapotřebí týmová práce různě zaměřených odborníků a
výměna informací či poznatků mezi nimi.
V multidisciplinárním přístupu sehrává svou roli v rámci sociální gerontologie i
pedagogika. Pedagogický proud, který se zaměřuje na seniory, se nazývá gerontagogika.
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Kalvach (Kalvach a kolektiv, 1997) uvádí, že se jedná o pedagogickou činnost vůči seniorům.
Dle autora může v praxi zahrnovat:
•

Přípravu metodiků pro problematiku volného času seniorů, jejich seberealizaci, pro
činnost seniorských center, klubů aktivního stáří, akademií, pro aktivaci a aktivizaci
seniorů, atp.

•

Přípravu terapeutů pro práci se seniory, kteří jsou určitým způsobem handicapováni.
Jedná se především o seniory s demencí nebo smyslovým postižením. Autor v této
souvislosti přímo uvádí návaznost na speciální pedagogiku, zmiňuje možnost vzniku
zaměření „gerontopedie".

•

Větev andragogiky zaměřenou ne na vzdělávání, ale na osobnostní rozvoj seniorů koncept celoživotního vzdělávání, přípravy na stáří.

Jesenský pojednává přímo o gerontagogice handicapovaných, která dle autora spadá do
speciálně pedagogických věd s akcentem na komprehensivní přístup (Jesenský, 2000).
Komprehensivní

gerontagogiku

handicapovaných

definuje

Jesenský

(2000,

s.

275)

následujícím způsobem: „Komprehensivní gerontagogika handicapovaných je věda, která
studuje, zkoumá, systematizuje a vykládá poznatky o procesech usměrňování a rozvíjení
aktivit geronta, jeho hodnotových orientací, poznatků kompenzačních i reedukačních
schopností, dovedností a návyků vztahujících se ke specifickým kvalitám a potřebám života,
k rolím a statusu handicapovaného geronta, jeho společenského kulturního, technického a
přírodního prostředí".
Možnostem propojení problematiky osob s DAT a jejich aktivace se speciální
pedagogikou se budu více věnovat v kapitole 10.
Samotné stáří lze podle Kalvacha a Onderkové (2006, s. 7) obtížně definovat. Jedná se o
poslední fázi života, při které dochází k výraznějším projevům involuce čili involučních změn
(zánikových, atrofických). Dochází ke zhoršování zdatnosti, odolnosti a adaptability
organismu. Medicína v tomto kontextu hovoří o involučním úbytku potenciálu ve stáří. Za
počátek kalendářního věku stáří je považován věk 65 let. Věk 65-74 (79) je často označován
jako počínající stáří, hranici vlastního stáří představuje věk 75-80 let. Věk 90 a více let je
považován za dlouhověkost (Kalvach; Onderková, 2006, s. 7).
Holmerová (Holmerová; Jurašková; Zikmundová, 2003) uvádí, že proces stárnutí má
individuální charakter, i když lze hovořit o jistých obecných rysech, které se týkají
následujících oblastí: adaptační schopnosti, srdce a cévního systému, pohybového a
nervového systému, smyslových poruch a vylučování. Stuart-Hamilton (1999, s. 18) hovoří o
universálních a probalistických znacích stárnutí. Universální znaky stárnutí se manifestují u
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všech

seniorů

(např.

vrásčitá

kůže),

manifestace

probalistických

znaků je

pouze

pravděpodobná (např. artróza).
Kalvach a Onderková (2006, s. 7)
Zmiňují

možnost

rozdílů

mezi

věkem

poukazují na individuální rozdíly mezi jedinci.
kalendářním

(konkrétním

věkem jedince)

a

biologickým stářím (zdatností jedince či mírou involuce).
Dále Holmerová (Holmerová; Jurašková, Zikmundová, 2003) klade důraz na skutečnost,
že i ve stáří je normálním stavem dobrá psychická i fyzická kondice a že jakákoli patologie
není považována za přirozenou součást procesu stárnutí ( t o již bylo uvedeno výše v kapitole
1.1. v souvislosti se syndromem demence). Vysoký věk není sám o sobě rizikovým faktorem
pro rozvoje kognitivních poruch (Sorocco, McCallum in Geriatrics, 2005, s. 20).
Haškovcová poukazuje na určitý paradox, že hodně lidí považuje nemoci a stáří za
synonyma (Haškovcová, 1990). Nemoc přitom může postihnout člověka v jakémkoli věku. I
když ve stáří je to pravděpodobnější. Haškovcová (1990) a Holmerová (Holmerová;
Jurášková; Zikmundová, 2003) proto poukazují na důležitost vybudování systému sociálních
a zdravotních služeb pro seniory, přičemž by měla být věnována pozornost individuálním
potřebám každého jedince.

3.2 Priority v přístupu k seniorům
V rámci geriatrie byly formulovány obecné principy v přístupu k seniorům, na které je
celosvětově kladen důraz. Tyto priority jsou v základě odvozeny od teorie lidských potřeb
(Kalvach; Onderková, 2006). Jedná se o:
•

základní biologické potřeby (netrpět hlady, žízní, bolestí),

•

psychosociální potřeby (soukromí, komunikace, přináležení, pozitivního přijímání,
úspěchu, lásky),

•

spirituální potřeby (sounáležitost s vyššími principy).

Samotné geriatrické principy pro poskytování péče a služeb pro seniory jsou podle
Kalvacha a Onderkové (2006, s. 12-14) následující:
•

Zabezpečenost - zajištění

přístřeší,

potravy,

čisté vody,

oblečení,

základní

zdravotnické péče. Dle autorů se ve vyspělých zemí, kam spadá i ČR, se jedná o
samozřejmost, tato priorita se stává problematickou v rozvojových zemích.
•

Autonomie - zachování kompetence rozhodovat o svém životě, mít kontrolu nad
děním kolem sebe.
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•

Důstojnost - respektovat soukromí, stud. V souvislosti s důstojností je nutné
vyloučení takových forem péče a chování, které jsou pro seniory ponižující (např.
omezovači prostředky, infantilizace).

•

Smysluplnost - souvisí s hledáním životní náplně, podřízení péče sociální roli,
prevence komunikační a senzorické deprivace.

•

Participace - souvisí se zapojením do života komunity, s podílením se na
rozhodování (např. v rámci rodiny).

Jesenský

(2000,

s.

292)

uvádí

principy

komprehensivní

gerontagogiky

handicapovaných, ve kterých jsou zahrnuty i některé zvýše uvedených bodů (např.
respektování potřeb, humanity, aktivity jedince). Principům gerontagogiky se budu více
věnovat v kapitole 10, v souvislosti s propojováním se speciální pedagogikou.
Výše uvedené priority v přístupu k seniorům jsou ve shodě s parametry kvality života,
které uvádí Kalvach (Kalvach a kolektiv, 1995, s. 191). Respektive tyto priority směřují
kjejich naplnění. Jedná se o následující parametry nezávislost, produktivita, životní
satisfakce, absence utrpení (bolesti), zachování tělesných, emočních a intelektuálních funkcí,
schopnost naplňovat očekávané sociální role a podílet se na přiměřeně smysluplných
aktivitách v rodině, zaměstnání, společnosti (Kalvach a kolektiv, 1995, s. 191).
Haškovcová uvádí Principy a zásady OSN - O postavení starších občanů. Jedná se
v podstatě o obdobné oblasti: nezávislost, společenské zapojení, péče, seberealizace,
důstojnost (Haškovcová, 2004). Zásady OSN nejsou zaměřené jen na poskytování služeb
seniorům, ale i na jejich postavení v reálném životě. Větší akcent je kladen na participaci na
pracovním trhu, dostupnost právních služeb a obecně na možnost hájit svá práva.
Možnost hájit svá práva osob s DAT závisí na včasné diagnostice a včasném zahájení
léčby (Janečková, 2002, s. 4-6). Včasná diagnóza a vhodná medikace sice nemoc nevyléčí, ale
zpomalí její průběh a nástup nejzávažnějších symptomů nemoci. Zároveň také jedincům
s DAT umožní, aby sami hájili své zájmy (self-advocacy), vyjadřovali své potřeby a přání a
udrželi si své sociální role v rodině a zaměstnání v maximální možné míře (Janečková, 2002,
s. 4-6). Organizace Alzheimer Europe v této souvislosti zmiňuje tzv. „advance directivnes".
Jedná se o pokyny jedince s DAT, které zformuluje a právně ošetří v počátečních fázích
onemocnění. Mohou zahrnovat například údaje, kdo má o něm rozhodovat až toho nebude
schopen, kde chce žít, zda si přeje či nepřeje být hospitalizován (DNH - Do Not Hospitalize
Order) (Holmerová; Rokosová; Vaňková, 2006, s. 77-73).
Kalvach, Onderková (2006, s. 12) zdůrazňují, že tyto priority by v péči a službách pro
seniory měly být uplatňovány obecně bez ohledu na jejich zdravotní stav a funkční zdatnost.
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Z toho vyplývá, že senioři s DAT či obecně s demencí netvoří žádnou výjimku. I když
uspokojování a dodržování výše uvedených potřeb a priorit naráží na jistá úskalí. Např.
potřeba náklonnosti ze strany rodinných příslušníků je závislá na stádiu přijetí nemoci,
autonomie je do určité míry limitována sníženou schopností jedinců s demencí rozhodovat se.
Toto téma souvisí s výše uvedenými „self advocacy" a „advance directivnes".
Topinková (Topinková; Neuwrith, 1995) v souvislosti s organizací služeb pro seniory
zmiňuje 2 principy: normalizace a substituce. Princip normalizace akcentuje právo na
„normální" v maximální možné míře autonomní život osob s handicapem obecně. Princip
substituce představuje nahrazování dražších (institucionálních) služeb levnějšími (terénními).
Oba tyto principy vedou v případě seniorů k deinstitucionalizaci stáří.
Kalvach a Onderková (2006, s. 33) upozorňují na nejčastější formy porušování
důstojnosti pacientů seniorů. Autoři v tomto kontextu zaměřují na zdravotnická zařízení, ale
obávám se, že by se následující jevy mohly vyskytnout i při poskytování služeb v domácím
prostředí. Bude-li to třeba, uvedu u jednotlivých bodů specifika v případech osob s demencí.
Jedná se o:
•

Nerespektování pacientovi/klientovi vůle, nepřiměřené odmítání kompetencí a
kontroly nad děním.

•

Nerespektování pacientova/klientova soukromí a jeho autonomie.

•

Nerespektování pacientova/klientova studu (nepřiměřené obnažování). V případech
seniorů s DAT by se mohlo jednat například o přílišné zdůrazňování vzniklých
deficitů či nedůstojné nabídky při službě: „Nezapomněla jste se na záchodě utřít po
stolici, ukažte".

•

Vybízení pacientů/klientů k močení do absorpčních plen, odmítání pomoci k použití
toalety. Ze zkušenosti vím, že osoby s DAT si zřídka kdy řeknou o pomoc na toaletě
či protestují proti plenám. V jejich případech by se jednalo o zjednodušování situace
ze strany pečovatele, které by ve svých důsledcích nemělo za následek jen snížení
důstojnosti, ale i urychlení ztráty soběstačnosti (třeba i částečné) v konkrétní oblasti.
Jakmile jedinec s DAT některou z funkcí dostatečně prakticky neuplatňuje, rychleji
ztrácí.

•

Ponižující a paralyzující krmení a mytí místo dopomoci k sebeobsluze. V případech
osob s DAT je situace obdobná jako u výše uvedeného bodu.
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•

Anonymizace pacienta/klienta, odmítání jeho osobnosti. V případě osob s DAT by
se jednalo o vnímání konkrétního jedince pouze se zřetelem na kognitivní deficit bez
ohledu na dřívější historii, zájmy a úspěchy konkrétního jedince.

•

Zdětinšťování (infantilizace) starých lidí včetně nevhodného oslovování („babi,
dědo").

•

Nedostatečné komunikování až zvěčnění starého člověka. V případech osob s DAT
by se mohlo jednat i o způsob komunikace, který nerespektuje zásady komunikace
s osobami s DAT. V důsledku toho by pro ni byl nesrozumitelný.

•

Přeceňování

výskytu

a

závažnosti

kognitivního

deficitu

(falešné

pozitivní

diagnostikování syndromu demence). U osob s DAT by se jednalo o přeceňování
závažnosti kognitivního deficitu.
•

Obecné podceňování schopností starého člověka. Osoby s DAT v důsledku své
nemoci řadu schopností ztrácí, o to více je důležité využívat a udržovat schopnosti
zachovalé.

Priority důstojnosti, smysluplnosti, respektu, autonomie a participace se budou
objevovat i v následujících kapitolách. Většina zásad pro komunikaci a aktivaci osob s DAT
směřuje k naplnění těchto hodnot či priorit. V neposlední řadě se jimi budu také zabývat
v analýzách případových studiích a v doporučeních. Jediná priorita, kterou ve své práci
nebudu dále rozvádět, je priorita zabezpečenosti. V tomto případě se v našich podmínkách
skutečně jedná, jak upozorňují Kalvach s Onderkovou (2006), o samozřejmost.
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4. ČALS
V předcházející kapitole byla několikrát zmíněna důležitost dostupnosti kvalitních
služeb pro seniory. ČALS se zabývá poskytováním služeb seniorům s demencí a jejich
rodinným příslušníkům. Dále se zabývá edukací profesionálů, čímž obecně přispívá ke
zkvalitnění služeb pro tuto cílovou skupinu v ČR. Jedna z činností ČALS je i odlehčovací
služba, která leží v základu tématu této práce. Z tohoto důvodu jí budu v popisu jednotlivých
činností ČALS věnovat nej větší prostor.
ČALS začala vznikat za spolupráce profesionálů především z oblasti geriatrie a
gerontologie v průběhu roku 1996. V následujícím roce 1997 byla zaregistrována jako
občanské sdružení. ČALS vznikla s cílem poskytovat pomoc a podporu osobám obecně
s demencí (nejen s DAT) a jejich rodinným pečovatelům. Zakladatelé nejprve chtěli pro
sdružení název, který se bude vztahovat na všechny typy demence. Samotný pojem demence
může mít pro širší společnost negativní nádech a v důsledku toho působit problematicky pro
potenciální klienty a jejich rodiny. Z tohoto důvodu byl nakonec zaveden název Česká
alzheimerovská společnost, který zastřešuje problematiku osob s demencí různé etiologie a
jejich rodinných příslušníků. Obdobná je i situace v zahraničí. Organizace ADI a Alzheimer
Europe zabývající se pomocí osobám s demencí různé etiologie ve svých názvech také tento
pro širší veřejnost „do jisté míry degradující" pojem nezahrnují. Samotná příčina demence
není pro přístup k osobám v její pokročilejších fázích důležitá, tj. přístupy jsou obdobné. Na
včasné a správné odhalení příčiny kognitivní poruchy je kladen důraz na začátku onemocnění.
Je klíčové pro nasazení správné farmakologické léčby.
Logem ČALS je vážka, objevuje se ve všech tirážích materiálů, které vydává ČALS,
nebo které jsou vydávány ve spolupráci s ní. Zlatý šperk ve tvaru vážky představuje cenu
ČALS, udělovanou za zásluhy v oblasti zlepšení situace osob s demencí a jejich rodinných
příslušníků.
ČALS sídlí v Gerontologickém centru v Praze 8 a v současné době má několik poboček
po celé ČR. Sdružení je členem mezinárodních organizací Alzehimer Europe a ADI
(Alzheimer Disease International).
Alzheimer Europe je asociace evropských alzheimerovských společností. Jedná se o
neziskovou organizaci, které byla založena v roce 1990 belgickou, holandskou a španělskou
společností. ČALS se stala jejím členem v roce 1998. Cílem Alzheimer Europe je zlepšit
situaci občanů s demencí a jejich rodinných příslušníků v Evropě. V praxi zprostředkovává
výměnu informací a zkušeností, vydává praktické informační materiály (Příručka pro
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pečující), vydává zásady a doporučení, jedenkrát ročně pořádá konference ve spolupráci
s jednou členskou organizací. V roce 2004 se stala místem konání konference Praha
(Holmerová; Jarolímová; Jurásková, aj., 2004, s. 44-48).
Holmerová

uvádí cíle Alzheimer Europe pro období 2003-2006 (Holmerová;

Jarolímová; Jurásková, aj., 2004, s. 44-48). Které jsou, podle mého názoru, stále aktuální.
•

Zajistit včasnou informovanost o alzheimerovské společnosti příslušné země,
službách, možnostech a informačních materiálech, které nabízí.

•

V praxi prosazovat respektování práv a vůle občanů s demencí. Tento bod souvisí
s formulací „advance directivnes" např. ve vztahu k léčbě v době, kdy jsou toho ještě
schopni.

•

Poskytování kvalitního a včasného poradenství a podpory občanům s demencí a
jejich rodinným příslušníkům.

•

Zlepšování kvality péče v domácím prostředí a umožňování žít normální život tak
dlouho, jak to progrese nemoci dovolí.

•

Posilovat

důstojnost

a

autonomii

občanů

s demencí

v terminálních

fázích

onemocnění.
ČALS se hlásí k cílům Alzheimer Europe a snaží se je realizovat v českém prostředí
prostřednictvím šíření informací o formách demence, o důležitosti včasné diagnostiky, o
možnostech léčby a péče respektující důstojnost osob s demencí, prosazování zvyšování jejich
kvality. ČALS realizuje následující činnosti: provoz kontaktního, informačního centra a
telefonické linky, osobních konzultace, vzdělávací a informační činnost, svépomocné
skupiny, odlehčovací službu.

4.1 Kontaktní, informační centrum a telefonická linka
Kontaktní centrum a telefonická linka jsou v provozu každý den, včetně víkendů, od
8.00 do 20.00 hodin. Službu v kontaktním centru a na lince vždy vykonává proškolený
pracovník, který je schopen podat základní informace týkající se péče o osoby s demencí a
systému dostupných služeb v ČR. Této služby může využít kdokoli. Nejčastěji se však na
kontaktní centrum obracejí rodinní příslušníci s dotazy, které se týkají péče

o osoby

s demencí a zařízení, na která se mohou obrátit o radu či podporu. V některých případech
telefonují rodinní příslušníci či osoby, které mají podezření na počínající demenci u své blízké
osoby či u sebe samých a žádají o kontakt na odborné lékaře.
Na telefonickou linku ČALS se neobracejí lidé pouze z Prahy, ale z celé ČR. Pokud je
tedy volající mimopražský, snaží se ho pracovník odkázat na pobočku ČALS v blízkosti jeho
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bydliště, kde mají podrobnější informace týkající se příslušného regionu. V případě potřeby
individuální a/nebo odborné konzultace zprostředkuje pracovník linky klientovi osobní
konzultaci s lékařkou nebo psycholožkou.
V kontaktním centru jsou k dispozici informační letáky, brožury a knihovna. Informační
letáky mají většinou podobu dopisů pečujícím osobám.

4.2 Osobní konzultace
Osobní konzultace probíhá vždy po předchozí domluvě. Jejich předmětem nejčastěji
bývají příznaky a průběh nemoci, aspekty péče o osoby s demencí, systém dostupných služeb,
možnosti léčby, dávky státní sociální podpory, možné aktivity, které lze s osobou s demencí
vykonávat a které eventuálně přispívají k udržení či podpoře jeho soběstačnosti.

4.3 Vzdělávací a informační činnost
ČALS pravidelně pořádá školení pro své pracovníky odlehčovací služby, kontaktního a
informačního centra. Dále se podílí na pořádání dalších vzdělávacích a odborných akcí, které
jsou otevřené pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, studenty a další zájemce.
ČALS je hlavním organizátorem Pražských gerontologických dnů, které se konají
každoročně. Jedná se o celostátní konferenci zaměřenou na gerontologickou problematiku.
Součástí jsou i symposia a workshopy, které se zabývají aktuálními problémy z praxe.
Pražských gerontologických dnů se nezúčastňují jen odborníci z oblasti zdravotnictví a
sociálních věcí, ale i samotní senioři. V rámci Pražských gerontologických dnů je udělována
výše zmíněná zlatá vážka.
Dále ČALS vydává informační materiály formou Dopisů ČALS a brožur. Tyto
materiály jsou určeny osobám s demencí, jejich rodinným pečovatelům a obecně veřejnosti.
Tématicky jsou zaměřeny na problematiku demence, na péči, praktické rady (např. na úpravu
bytu, na zvládání problémových situací).

4.4 Svépomocné skupiny
Svépomocné skupiny jsou v ČALS pořádány pravidelně 2krát za měsíc a jsou
koordinovány vždy 2 zaměstnanci ČALS. Nazývají se „Čaje o páté", což má přispět k
vytvoření atmosféry neformálního setkání. Na „Čajích o páté" se setkávají rodinní příslušníci
osob s demencí za účelem výměny zkušeností, znalostí, sdílení pocitů a obav. Účastníci si
navzájem poskytují podporu. Rokosová (2004, s. 5-6) uvádí, že svépomocné skupiny účinně
přispívají ke snížení stresu a sociální izolace rodinných pečovatelů.
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4.5 Odlehčovací služba
Termín odlehčovací služba zavedla česká legislativa v lednu letošního roku zákonem č.
108/2006, Sb. O sociálních službách. Před tím se nejčastěji, ve shodě se zahraničím, používal
termín respitní péče ( respite care) nebo jeho český ekvivalent úlevová péče.
Respitní péče (respite care) vznikla v 60. letech 20. stol. v USA. Je postavena na
předpokladu, že lidé pečující o své dítě nebo jinou blízkou osobu s postižením, potřebují mít
prostor na odpočinek (Novosad, 2000). Novosad (2000, s. 48) popisuje 4 modely respitní
péče. Jedná se o respitní péči poskytovanou doma, respitní péči poskytovanou formou
náhradní rodiny mimo domov, respitní péče poskytovaná formou péče v kolektivu mimo
domov (denní centra), respitní péči dlouhodobě poskytovanou mimo domov.
ČALS poskytuje respitní péči (nyní odlehčovací službu) v domácím prostředí.
Zákon o sociálních službách uvádí následující definici tohoto typu služby: „Odlehčovací
služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká
v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu."
Cílovou

skupinou

odlehčovací

služby

poskytované

ČALS

jsou

jedinci

s diagnostikovaným syndromem demence starší 50 let, o které je pečováno v domácím
prostředí.
V souvislosti s poskytováním sociálních služeb (tedy i služeb odlehčovacích) se dle
zákona o sociálních službách používá následující terminologie:
•

poskytovatel - ČALS,

•

uživatel - jedinec, kterému se pracovník odlehčovací služby věnuje,

•

objednavatel - ten, kdo pečuje o uživatele a pomáhá mu objednat službu.

Samostatně si objednat službu nebývá

již uživatel v důsledku syndromu demence

schopen.
Asistenti jsou dle zákonné terminologie označováni jako pracovníci v sociálních
službách. Jak jsem již v úvodu uvedla, používám pro účely této práce, pokud přímo necituji
zákon nebo dokumenty z něho vyplývající (např. smlouvy o poskytování služby), stále pojmy
asistenti a klienti. Domnívám se, že jsou daleko výstižnější. Pro interní potřeby jsou v ČALS

44

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
stále využívány. Náplň odlehčovací služby poskytované v domácím prostředí a osobní
asistence se překrývají, tudíž zde nedochází k rozporu. Zákon o sociálních službách definuje
osobní asistenci následujícím způsobem: „Osobní asistence se poskytuje v přirozeném
sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu".
ČALS poskytováním odlehčovací služby v domácím prostředí usiluje o zajištění pomoci
jedincům se syndromem demence v jejich vlastní domácnosti v době, kdy se o něho nemůže
postarat rodinný pečovatel, který si potřebuje odpočinout od péče a/nebo si potřebuje něco
zařídit.
Náplň odlehčovací služby poskytované v domácím prostředí je následující: pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
stravování,

terapeutické

činnosti

(např.

aktivizace),

zprostředkovávání

kontaktu

se

společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Dále mohou být s poskytovatelem v případě zájmu nebo potřeby
dojednány nadstandardní služby.
V rámci této služby nejsou poskytovány úklid domácnosti a zdravotnické úkony.
Mezi uživatelem a poskytovatelem je uzavírána smlouva, která upravuje podmínky pro
obě strany. Zájemci o odlehčovací službu se obrací na ČALS, kde jim je sjednána konzultace,
při které získají základní informace o službě a o dalších oblastech (o samotné nemoci,
problémových oblastech, jiných službách). O zavedení služby by se mělo jednat hlavně
s potenciálním uživatelem (tj. jedincem s demencí), i když rodinný pečovatel může dojednání
vstoupit jako objednavatel. Pracovníci ČALS dle předepsané metodiky posuzují, zda uživatel
s demencí se zavedením služby souhlasí. Následně je domluvena schůzka s koordinátorem
odlehčovací služby, který s uživatelem a objednavatelem domluví podmínky (časová dotace,
cena, náplň služby) užívání služby a připraví smlouvu. Zároveň se také domluví návštěva
koordinátora a příslušného pracovníka (dříve asistenta) v domácnosti uživatele za účelem
seznámení se z prostředím, ve kterém bude služba poskytována.
Mezi povinnosti poskytovatele (ČALS) patří zachovávání mlčenlivosti o údajích
týkajících se uživatele a objednavatele, dodržování domluveného rozsahu poskytované
služby, informovat objednavatele o změně zdravotního stavu uživatele nebo jeho stanoviska
k poskytování služby, sledovat, zda uživatel s poskytováním služby skutečně souhlasí.
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Objednavatel je povinen seznámit s podmínkami poskytování služby, zajistit vhodné
podmínky pro její vykonávání, poskytnout důležité informace ohledně zdravotního stavu,
případných nebezpečí, zajistit péči v době nemoci uživatele a platit za služby dle smlouvy.
Uživatel má právo využívat všech standardních i nadstandardních služeb, ukončit službu
a mít stížnosti, připomínky a podněty k poskytovaným službám.
Poskytovatel má právo ukončit službu v souladu s předem dojednanými podmínkami,
konzultovat svou práci při supervizích.
O uživatelích je vedena dokumentace formou individuálního plánu služby, který je
vždy sestavován k určitému datu a v pravidelných intervalech aktualizován. Individuální plán
obsahuje kromě jmen uživatele a konkrétního pracovníka, který dokumentaci povede,
následující položky: plány, cíle, představy uživatele o náplni času stráveného s pracovníkem,
soběstačnost a pomoc s úkony sebeobsluhy, zájmy a záliby (dřívější, nynější), komunikace,
vzpomínky, nálady, orientace, chování, změny za sledované období.
Smlouvy a individuální plány jsou s užitím dané terminologie používány od 1.1.2007,
kdy nabyl účinnosti zákon o sociálních službách. Do té doby byla služba pod názvem respitní
péče organizována níže uvedeným způsobem.
Rodina, která měla o využívání respitní péče zájem, se sešla s její koordinátorkou. Na
schůzce koordinátorka seznámila rodinu s principem a účelem služby, rodina jí sdělila svá
očekávání. Společně vyplnili formulář, který obsahoval položky týkající se klientova stavu,
jeho zvyklostí, zálibách, činnostech, které by měl asistent s klientem vykonávat. Na schůzce
byly domluveny další podrobnosti týkající se služby (doba, frekvence). Koordinátorka dále
dle možností určila pro klienta asistenta a začala realizace služby. Asistenti byli povinni
dodržovat výše popsané povinnosti a pracovat na základě obecných zásad přístupu k seniorům
a zásad přístupu k osobám s demencí v konkrétních oblastech (např. komunikace, činnosti
sebeobsluhy, aktivace).
Asistenti byli externí pracovníci, kteří většinou pocházeli z řad studentů pedagogických,
sociálních či zdravotnických škol. Byli průběžně proškolování zejména v následujících
oblastech: syndrom demence a jeho příčiny, projevy a průběh, komunikace s osobou
s demencí a jeho rodinným pečovatelem popřípadě se širší rodinou, aktivizace, reminiscenční
terapie, možnosti jednotlivých činností s klienty atp. Těmto tématům věnuji vzhledem k jejich
důležitosti pro mou práci a činnost s klienty samostatné kapitoly či podkapitoly. Dále měli
asistenti možnost účasti na Pražských gerontologických dnech či individuálních konzultací
s pracovníky gerontocentra (s psychology, zdravotnickým personálem), s koordinátorkou

46

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
respitní péče a měli možnost využívat obsáhlou knihovnu. Asistenti pracovali pod
pravidelnou supervizí.
4.5.1 Porovnání dřívější a nynější organizace služby
Porovnáváme-li fungování služby před a po účinností zákona, vyplývá následující
změny. Služba a její kvalita je v současné době více právně ošetřena (písemné upravení
oboustranných práv a povinností uživatele a poskytovatele), což je vždy přínosem, aniž by byl
někdo apriori podezírán z jejího nedodržování. Co se týče informací o klientovi (uživateli) a o
náplni společně stráveného času, se nic nezměnilo. Dřívější formuláře a nynější individuální
plány obsahují z těchto oblastí obdobné údaje. Přínosem individuálních plánu je dle mého
názoru písemné dokumentování vývoje situace a změn za daná období. Asistenti dříve při své
práci změny, které u jejich klientů nastaly, při své práci reflektovali a vycházeli z aktuálního
stavu. Oficiální písemná dokumentace je přehlednější a usnadní situaci při předávání
informací mezi kolegy v případech změny pracovníka.
Větší akcent je kladen na vlastní rozhodnutí uživatele (klienta) o užívání služby a na
jeho aktivní účast při tvorbě individuálního plánu. Tato oblast je problematická. V žádném
případě nechci navodit dojem, že dříve byli klienti manipulováni a služby byla poskytována
navzdory jejich zjevné nevoli, nebo že s nimi vykonávané činnosti nebyly diskutovány. Ale
vzhledem k specifikům DAT a syndromu demence je problematické očekávat, že se
potenciální uživatel, byť za pomoci kompetentních a proškolených pracovníků postupujících
dle předepsaných metodik, plně zorientuje ve smlouvě či v individuálním plánu a že existenci
daných dokumentů a jich obsah udrží do první návštěvy pracovníka v paměti. Mnohokrát
jsem od rodinných pečovatelů slyšela, a to i v případě rodiny, kdy klientka nakonec službu
odmítla: „My už jsme mámě, babičce o Vás vyprávěli, vyplňovali jsme s ní ten formulář, ptali
se, co by s Vámi chtěla dělat. Ona se těší a souhlasí s tím". Všichni moji klienti měli ohledně
účelu a náplně služby otázky a pochybnosti, i když ji neodmítali. Podle mého názoru je i
otázkou, zda potenciální uživatelé budou schopni představit si pod vyplněnými plány jejich
fungování v praxi. Za tímto účelem byla ustanovena adaptační doba, kterou představují 2
návštěvy v domácnosti. Pokud se během této doby prokáží skutečnosti (nesouhlas ze strany
uživatele, popř. jiné překážky), které brání poskytování služby, bude ukončena. Na základě
svých zkušeností se domnívám, že

pracovník (asistent) může způsob, jakým se uživatel

(klient) ke službě a k její náplni staví, výrazným způsobem ovlivnit. Je to i v zájmu
samotných uživatelů (klientů). Odlehčovací služby prokazatelně přispívají k oddálení jejich
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institucionalizace (Holmerová in Růžička et al., 2003, s. 145-155). Tomuto tématu se budu
věnovat v rámci případových studií a jejich analýzách.
Poslání služby a cílová skupina zůstávají stejné. Pracovníci odlehčovací služby
(asistenti) jsou stále externí pracovníci. Jejich kvalifikační předpoklady upravuje jmenovaný
zákon.
4.5.2 Zavedení standardů kvality do odlehčovací služby
Zavádění standardů kvality je stále aktuální téma. Proto jsem se ho rozhodla zařadit do
mé diplomové práce. Zaměřím se na něj z perspektivy jejich přínosu pro zkvalitnění služby.
Proces zavádění standardů kvality do praxe přesahuje rámec této práce.
Mátl (Mátl; Jabůrková, 2007) uvádí výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo
možných pozitiv a rizik zavádění standardů kvality péče. Jako pozitiva respondenti uváděli:
investice do vzdělávání personálu, výměnu zkušeností s poskytovateli podobných služeb,
společná týmová práce a psané metodiky. Možná rizika spatřovali kromě časové a
administrativní náročnosti, nízké informovanosti poskytovatelů v resortismu sociálních a
zdravotních služeb pro seniory.
Co se týče výše jmenovaných pozitiv, již na jisté bázi v rámci ČALS fungovaly před
účinností zákona (viz popisované edukační akce, informační materiály, supervize), jejich další
rozvoj a zkvalitnění budou dle mého názoru ve prospěch služby.
Mátl (Mátl; Jabůrková, 2007) uvádí, že z jejich zjištění vyplývá důležitost psaných
metodik a pravidel, které podporují zaměstnance v sebedůvěře a jsou nápomocné při
zaškolování nových zaměstnanců. Dle mého názoru může být pro pracovníka přínosná
možnost vycházet ze sepsané metodiky. Na druhou stranu je zde

pravděpodobnost, že se

v praxi setká s nějakou neočekávanou situací, jejíž řešení není v metodice obsaženo. Dále
žádná metodika nefunguje ve 100% případů a je dle mého názoru zapotřebí, aby byli asistenti
připraveni v případě potřeby pracovat na její modifikaci.
Jako významné riziko byl zmiňovaný silný resortismus v oblasti zdravotní a sociální
péče o seniory. Holmerová (in Mátl; Jabůrková, 2007, s. 7) uvádí, že se tento problém týká
především seniorů, jejichž onemocnění vede k omezení soběstačnosti. Do této skupiny patří i
osoby s demencí. Resortismus se na určité úrovni promítá i do oblasti odlehčovací služby, i
když se dle mého názoru zrovna v této oblasti nejedná o závažnou překážku.
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5. Osoba s DAT a její rodinný pečovatel
Jak již bylo několikrát zmíněno, je zapotřebí, aby služby vycházely z individuálních
potřeb klientů. Ty jsou v případě osob s DAT ovlivněny nejen samotnou nemocí a symptomů
s ní spojených, ale i dalšími okolnostmi (např. samotným prožitkem konkrétní fáze nemoci,
situací a vztahy v rodině). Proto se v této kapitole

zaměřím na dopad diagnózy DAT na

samotného jedince a jeho rodinného pečovatele, na jejich potřeby, pocity a prožitky. Tato
témata jsou pro asistenty odlehčovací služby velice aktuální, protože jsou s nimi při svých
návštěvách u klientů po celou dobu poskytování služby zpravidla často konfrontováni. Jejich
činnost se samotnými klienty je nimi ovlivněna.
Velká pozornost je ve výzkumech a literatuře z této oblasti věnována rodinnému
pečovateli, který se v souvislosti s trendem deinstitucionalizace a podpoře pečujících rodiny,
stává klíčovou osobou (Borgermans; Nolan; Philip in Philip, 2001, s. 3-25). Holmerová
(2003, s. 33-37 ) uvádí 2 způsoby, kterými lze na rodinné pečovatele nahlížet. Rodinný
pečovatel může být chápán jako partner, zdroj služeb a péče, který v mnoha směrech
nahrazuje profesionální péči. Nebo jako klient profesionálních služeb (včetně odlehčovací
služby), který se jen těžko dlouhodobě obejde bez pomoci a podpory. Proto se v této kapitole
nebudu zabývat jen jedinci s DAT, ale také jejich rodinnými pečovateli.

5.1 Rodinní pečovatelé, motivace k pečování
Z výzkumu EUROFAMCARE (Summary of Main Findings, 2006) vyplývají následující
zjištění týkající se skutečnosti, kdo jsou rodinní pečovatelé a kdo jsou ti, o které je pečováno:
•

Zeny představovaly v počtu pečujících i těch, o které je pečováno, většinu - 76 %
žen jsou hlavními pečovatelkami a o 68 % žen je pečováno.

•

Průměrný věk pečovatelů byl 55 let, 53 % osob, o které je pečováno, jsou starší 80ti
let.

•

Téměř 50 % pečovatelů jsou děti osob, o které je pečováno.

•

Jen 37 % osob, o které bylo pečováno, byly stále ženaté či vdané.

•

Přes

1/3

pečovatelů se starala ještě přinejmenším o jednu mladší osobu.

Představovala tedy tzv. sendvičovou generaci, která se stará o mladší i starší členy
rodiny.
Zjištění výzkumu EUROFAMCARE ohledně důvodů a motivací rodinných pečovatelů
k poskytování péče jsou následující:
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•

Hlavním důvodem poskytování péče je fyzická nemoc či handicap u konkrétní
osoby, dalším důvodem jsou poruchy paměti - 46 % případů, následují osoby
s poruchami v oblasti chování představující 34 % případů, u 28 % osob jsou
přítomny poruchy paměti i poruchy chování. Za nejobtížnější osoby, co se týče
poskytování péče, hodnotí rodinní pečovatelé osoby s poruchami paměti a chování.

•

31 % osob je ve velké míře závislé na svém okolí v aktivitách denního života.

•

Hlavní motivací poskytování péče jsou emocionální vazby - 57 % případů,
následuje pocit povinnosti - 15 % případů, poté osobní pocit závazku - 13 %
případů, 3 % pečovatelů uvedla, že nemají jinou alternativu než pečovat.

•

Nejvíce rodinných pečovatelů, kteří zvažovali umístění svého blízkého v zařízení
rezidenčního typu, pečovalo o osoby s problémy v oblasti chování.

Výše uvedená zjištění potvrzují potřebu dostupných a kvalitních služeb pro osoby
s DAT a jejich rodiny. Při DAT jsou přítomny poruchy paměti i poruchy chování, které byly
z hledisky náročnosti péče vyhodnoceny za nejobtížnější.
Tschainer (in Schweiz. ALZ, 1999, s. 155-164) hovoří o 4 motivech k pečování o osoby
s DAT, které mohou vyústit k pečování v domácím prostředí, jak sama píše „za každou cenu",
do úplného přepnutí sil pečovatele. Zmiňuji je, protože jsem se s nimi ve své praxi několikrát
setkala. Tyto motivy se obrážely i do mé práce v konkrétních rodinách. Těmito motivy jsou
podle Tschainer:
•

Snaha o uznání ze strany osoby s DAT. Většinou se v tomto případě jedná o děti,
které byly v rodině až „na druhém místě", jejichž sourozenec byl více preferován.

•

Pocit morálního závazku - ten uvádí i EUROFAMCARE (Summary of Findings,
2006).

•

Strach ze selhání - v těchto případech dochází k tomu, že si rodinný pečovatel vůbec
nepřipouští, že by mohl potřebovat pomoci. Považoval by vyhledání a přijímání
pomoci za své osobní selhání.

•

Pocit nepostradatelnosti - někteří rodinní pečovatelé mají tendenci neustále
nadřazovat potřeby svého blízkého nad potřeby své vlastní. Přičemž si neuvědomují,
že jejich narůstající vyčerpání se obráží i na jejich schopnosti zvládat péči a že
pokud dojde k jejich fyzickému či psychickému zhroucení, bude celá situace daleko
komplikovanější.

Téma udržitelnosti péče pro rodinného pečovatele bude zahrnuto v případových studiích
a jejich obsahových analýzách.
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5.2 Prožitek DAT a jejích důsledků
Z publikací, které jsem prostudovala, se na prožitky samotných osob s DAT nejvíce
zaměřuje Buijssen ve své knize Demence (2006). Buijssen je gerontopsycholog, jehož otec
onemocněl DAT. Ve zmíněné knize autor staví nejen na svých profesionálních znalostech, ale
i na svých vlastních osobních zkušenostech. Buijssen (2006) uvádí 3 zdroje, které nám mohou
přiblížit prožívání samotných osob s DAT: mluvené či psané sdělení, chování osoby s DAT,
ze kterého můžeme usuzovat, jak se konkrétní jedinec cítí, a naše vlastní schopnost vžít se do
jeho situace.
Psaná sdělení jsou od samotných osob s DAT vzhledem k povaze onemocnění řídké.
Výjimku představuje např. kniha Thaddea M. Raushi: A View From

Wihtin: Living with

Early Onset Alzheimer's, která vzhledem ke svému zaměření na časnou formu DAT,
přesahuje rámec této práce.
Někteří z mých klientů se mi převážně v počátečních fázích onemocnění snažili své
pocity sdělit. Dominující byly převážně pocity ztráty svých kompetencí a možnosti
spolehnout se sama na sebe, úzkosti, nejistoty, zlosti, studu, smutku. V podstatě postrádají
svůj předchozí život s kompetencemi a rolemi, které v něm zastávali. Naturalisticky, ale podle
mého názoru s ohledem na progresi onemocnění výstižně, popisuje sociální dopad demence
Vágnerová (1999, s. 143): „Postižení nejsou schopni přijatelně zvládat ani běžné sociální role.
Standardní nároky jsou pro ně příliš náročné, a protože je přestávají chápat, jeví se jim jako
ohrožující. Ztrácejí orientaci v čase, prostoru, v lidech a nakonec i v sobě samém".
Paní X.Y. mi se slzami v očích říkala: „Já jsem dřív byla dobrá, hodně dobrá. A teď? Když vidím ty, co
jsou pořád ještě dobří (myslela tím své přátele-vrstevníky), tak bych brečela. Někdy mám takový vztek. Ale ještě
můžu být ráda, že to zatím ještě takhle jde". Poslední věta naznačuje, že si paní X.Y. byla vědoma nevyhnutelné
progrese své nemoci.

Obdobné pocity popisují u svých blízkých s DAT i rodinní pečovatelé (Zachariasová,
2000). Často jsou uváděny příběhy, kdy jedinci s DAT popírají symptomy své nemoci,
odmítají přijmout pomoc ze strany svých blízkých. Tyto tendence se objevují převážně před
stanovením diagnózy a v počátečních stádiích onemocnění. V pokročilejších stádiích je často
popisována naprostá závislost jedinců s DAT na neustálé přítomnosti pečovatele, na jeho
podpoře. Tomuto tématu se budu věnovat převážně v případových studiích a jejich analýzách.
Materiály týkající se prožívání rodinných pečovatelů jsou četnější. Jejich prožívání je
neméně důležité i pro asistenty odlehčovací služby.
Gray-Davison (1996, s. 46-48) uvádí následující model rodinné krize typický pro DAT:
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•

Popření - členové rodiny popírají, že by situace byla tak vážná. Často zacházejí
s nemocným jako by si mysleli, že je v jeho moci zvládat situaci lépe. Obviňují ho
z toho, že se dostatečně nesnaží, že toho od nich příliš mnoho potřebuje, nebo že se
chová nepatřičně. Rodina může nemocného kárat za symptomy jeho nemoci.

•

Zlost - rodinní členové se začnou mezi sebou sporovat ohledně rozdílných názorů na
léčbu, plánování pro nemocnou osobu. Začnou se jeden na druhého zlobit za to, jak
se k sobě chovají. Jsou neschopni slevovat na svých požadavcích na sebe navzájem,
odpouštět si vzájemně své deficity při vypořádávání se s nemocí. Občas je zlost
namířena na nemocnou osobu - jako očividné násilí, konstantní kritizování, iritace
osobou, znevažování přístupu, např. „nevolej mě pokaždé, když potřebuješ nějakou
maličkost, musíš být více nezávislá".

•

Zoufalství - konstantní nálada deprese, pocit frustrace v kombinaci s žalem nebo
beznadějí. Žal je do jisté míry přirozenou reakcí na zprávu, že někdo blízký trpí
DAT, ale pokud se v něm někdo začne utápět, jedná se o patologický vzorec, který
nikomu nepomáhá.

•

Obviňování — rodinní členové se navzájem obviňují, místo aby si navzájem sdělili
své pocity, obavy.

•

Vyhýbání - členové rodiny odmítají s nemocným mluvit o povaze jeho nemoci,
nebo mu dokonce o onemocnění říci. Nemocný si je přesto vědom, že je s ním něco
„v nepořádku". Tento přístup často vede k bizarnímu chování ze strany jedince
s DAT, které je zapříčiněno jeho obrovskou nejistotou.

Při své práci jsem se se všemi z výše popsaných modelů reakcí či chování, kromě
vyhýbání, setkala. Rodiny, které se rozhodly odlehčovací službu využívat, již nějakým
způsobem musely se svým členem s DAT o jeho onemocnění hovořit. Příklady mohou být
následující:
Dcera podává své matce s DAT hrnek s horkým čajem a říká: „Mámo, vezmi ten hrnek za ucho, ať se
nespálíš". Její matka se navzdory upozornění snaží uchopit hrnek za dno. Dcera reaguje podrážděně: „Ty zas
děláš, že nevíš, co je to ucho". Dále se obrátila na mě jako na asistentku: „Já tomu pořád nemůžu uvěřit, prosím
Vás, natrénujte to s ní". V tomto případě se může jednat o popření a zlost ze strany dcery.
Dvě dcery paní X.Y. se navzájem obviňují z rychlé progrese nemoci své matky. Jedna z nich o matku
permanentně pečovala a druhá jí odmítala pomáhat. Domnívala se, že by na tom matka nebyla tak špatně, kdyby
ji sestra nerozmazlovala a tolik o ni nepečovala. Každá s dcer hledala oporu svého stanoviska u mě jako u
asistentky.

Larkin (1995, s. 15-17) popisuje 5 stádií procesu truchlení ve vztahu k rodinnému
pečovateli i k samotnému jedinci s DAT:
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•

Sok - pocity ochromení, nereality, zmatení, beznaděje, strach na obou stranách.
V tomto období je dle autorky důležitá podpora rodiny a přátel.

•

Popření - popírání závažnosti onemocnění. Jedná se o způsob vyhýbání se
devastující realitě, který na čas pomáhá přežít. Poté člověk musí přijmout pravdu a
začít plánovat kroky, jak celou situaci zvládnout.

•

Reakce - deprese, hněv, frustrace.

•

Mobilizace - stádium akce, pečovatel a nemocný obrátí svou pozornost z věcí, které
nemohou změnit a kontrolovat, na věci, které kontrolovat mohou. Získávání
informací o možných zdrojích podpory, finanční plánování, plánování zdravotní
péče, podnikání kroků udělat průběh nemoci co možná nejsnazší.

•

Zvládání - pečovatel začíná být realistický ohledně své kapacity a ohledně měnících
se schopností osoby, o kterou pečuje.

Jedná se o obdobu stádií, které popisuje obecně ve vztahu k přijetí závažného
onemocnění Kúbler-Rossová: popření, smlouvání, deprese, smíření (Kůbler-Ross, 1995).
Obě autorky (Larkin i Kůbler-Ross) uvádí, že nejsou žádné časové limity výše
uvedených stádií. Do stádia zvládání se dostanete, až na to budete připraveni. Tato stádia se
mohou různě vracet. Při své práci jsem vypozorovala, že tato stádia jsou často prožívána
osobou s DAT a jeho rodinným pečovatelem v období, kdy dojde k výraznému zhoršení
nemoci.
Stav paní X.Y. a její dcery byl poměrně stabilizovaný. Obě již danou situaci přijaly a měly zavedené
strategie, jak ji zvládat za podpory asistence odlehčovací služby. U paní X.Y. se začaly náhle projevovat výrazné
deficity v oblasti sebeobsluhy (konkrétně toalety). Paní X.Y. se vrátila do stádia popření, odmítala zhoršený stav
přijmout, byla ve značné tenzi, vstupovala s dcerou do častých konfliktů, odmítala její pomoc. Výsledkem bylo
znečištění paní X.Y. a mnohdy i celého bytu. Její dcera znovu procházela stádiem popření, hněvu a deprese.
Často jsem od ní slyšela věty: „Já tomu nemůže pořád uvěřit, ona to dělá schválně. Jak se ke mně může takhle
chovat, proč na mě nebere ohledy. Jak to jenom budu zvládat dál".

5.3 Potřeby jedince s DAT a rodinného pečovatele
Zgola (2003, s. 70-72) popisuje 4 základní potřeby osob s DAT:
•

Bezpečí - souvisí s vytvářením dostatečně srozumitelného prostředí a s dostatkem
příležitostí vyjádřit své schopnosti, tvořivost, talent bez rizika selhání.

•

Náklonnosti a intimity - souvisí s příležitostmi vyjádřit vřelost a blízkost.

•

Sociálního začlenění - souvisí s naplňováním sociální role v rodině a ve společnosti,
s hledáním příležitostí smysluplné činnosti pro osoby s DAT.
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•

Kontroly a moci - souvisí rozhodovat se snahou o sobě a o dění kolem sebe,
s maximálním aktivním zapojením osob s DAT do činností, které je ještě schopna
vykonávat.

Tyto potřeby úzce souvisí se základními potřebami člověka a obecnými prioritami
v přístupu k seniorům (kapitola 3.2). Jedinci s DAT jsou v jejich uspokojování a často i
v jejich rozpoznání závislí na okolí. Jejich potřeby by měly by být uspokojovány v běžném
životě i v rámci poskytovaných služeb.
Následující příklad ukazuje manifestaci všech výše uvedených potřeb paní X.Y. na procházce v rámci
odlehčovací služby. Paní X.Y. se při jízdě autobusem na mě jako na asistentku několikrát otočila a s úsměvem
kývala hlavou „správně, správně". Potřebovala se ujistit, že jsem s ní - uspokojení pocitu bezpečí. Za chvíli se
na mě obrátila s konstatováním naznačujícím otázku: „Máme se dobře" - potřeba náklonnosti. Paní X.Y.
zjišťovala jestli jsem s ní na procházce ráda. Když jsme projížděly kolem jejího bývalého pracoviště, vždy mi ho
ukazovala - potřeba sociálního začlenění. Pro kontrolu se vždy ptala na směr jízdy autobusu.

Jak již bylo v textu několikrát zmíněno, v současné době převládá v péči o seniory (tedy
i o osoby s DAT) trend rodinného pečování či péče v rodině. Klíčovou osobou se tedy stává
rodinný pečovatel. Na této skutečnosti se shodují prakticky všichni autoři, kteří se danou
problematikou zabývají (např. Holmerová, Jirák, výzkumy EUROFAMCARE). Současná
politika v EU je zaměřena právě na podporu rodinného pečování a na deinstitucionalizaci. Na
rodinné pečování, potažmo na rodinného pečovatele a jeho potřeby, se zaměřuje řada odborné
literatury a výzkumů. Odborná literatura pojednává o daném tématu z perspektivy zátěže a jen
zřídkakdy zahrnuje pozitivní aspekty

rodinného pečování (Borgermans; Nolan; Philip in

Philip, 2001, s. 3-25). Například Stuart-Hamilton (1999) uvádí, že péče o osoby s demencí
často vede k vysoké míře deprese, stresu a dalších zdravotních problémů pečovatelů. Mezi
zdravotními problémy bývá často uváděn vysoký krevní tlak, bolesti hlavy a páteře,
nespavost.
Z perspektivy zátěže či negativních důsledků pečování je některými autory či
výzkumníky nahlíženo i na potřeby rodinného pečovatele (EUROFMCARE). Například
Tošnerová (2002) doporučuje při plánování služeb vytvořit seznam potřeb příjemce (nyní dle
zákona o sociálních službách uživatele) a porovnat ho se seznamem potřeb pečovatele.
V souvislosti

s potřebami

pečovatele

upozorňuje

autorka

na

možnost

vzniku

zátěže

v důsledku pečování. Zátěž rozděluje na tělesnou, finanční, sociální, plynoucí z okolního
prostředí a citovou (emoční).
Nolan (Borgermans; Nolan; Philip in Philip, 2001, s. 3-25) uvádí, že někteří autoři se
stali k predominantnímu zaměření se na zátěž a stresory kritičtí a navrhli posun k perspektivě
pozitivních důsledků rodinného pečování. Jedině tak podle nich lze vytvořit efektivní model.
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Ve zprávě o rodinném pečování v UK byly uvedeny tři kritéria, která významně
determinují každodenní potřeby rodinného pečovatele: způsob a míra závislosti konkrétního
jedince, míru osobní zangažovanosti pečovatele, uspořádání domácnosti a popřípadě
přítomnost dalších osob (kromě pečovatele a osoby, o kterou je pečováno).
Mezi ostatní kritéria, která jsou v dopadu na pečovatele významná, patří: přístupnost a
kapacita profesionálních služeb působících v oblasti domácího prostředí, zdravotní stav
pečovatele (jeho fyzické zdraví a emoční síla), ekonomická úroveň, míra sociální izolace,
zařazení na pracovní trh.
Jednotlivé potřeby rodinných pečovatelů jsou rozdělovány následujícím způsobem
(Borgermans; Nolan; Philip in Philip, 2001, s. 3-25):
•

Psychosociální potřeby - potřeba mluvit s někým o těžkostech a uspokojeních, které
situace přináší, potřeba, aby bylo pečovateli nasloucháno, potřeba účasti a ocenění.
Navázání „hřejivého a terapeutického" vztahu s profesionálním poskytovatelem
služby přispívá ke schopnosti rodinného pečovatele situaci efektivně zvládat.

•

Potřeba informací - nedostatek informací o službách, sociálních dávkách a právech
bývá markantní zejména v počátečních stádiích procesu pečování, zejména když
byla závislost jedince způsobena náhlou událostí. Rodinní pečovatelé uvádějí, že
potřebné informace se týkají zejména zdrojů služeb či pomoci, respitní péče
(odlehčovací služby), zvládání stresu, svépomocných skupin a komunikačních
technik. Rodinný pečovatel se potřebuje naučit vybudovat si potřebné dovednosti a
zároveň si osvojit znalosti o konkrétní nemoci, závislosti a jejím průběhu (8). Tato
potřeba je obzvláště aktuální v případech mentální deteriorace (např. při DAT).

•

Finanční potřeby - existují na více úrovních - např. náhrada příjmu, hrazení
zdravotnických nákladů, atp.

•

Potřeba praktické asistence.

•

Potřeba respitní péče (odlehčovací služby) - některé studie ukázaly, že rodinní
pečovatelé o osoby s demencí považují odlehčovací služby za pomoc proto, že
mohou získat čas např. na vyřízení praktických záležitosti nebo na odpočinek.

•

Potřeba technického vybavení - technické vybavení jako např. polohovací postel,
vozík může rodinnému pečovateli významně ulehčit práci.

I když tyto potřeby vyplynuly ze studií provedených ve Velké Británii, lze na základě
potřeb uvedených Holmerovou (2003, s. 33-37) usoudit, že jsou aktuální i v ČR.
Dle Holmerové tedy potřebují rodinní pečovatelé:
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•

sociální integraci - rozsah sociálních vztahů v určitém množství a intenzitě,

•

sociální síť - vztahová struktura obklopující jedince,

•

podporu - funkční a kvalitní vztahy s lidmi, kteří rodinnému pečovateli poskytují
pomoc a podporu,

•

materiální pomoc a podporu.

Holmerová (2003, s. 33-37) uvádí následující způsoby, jak může profesionální
poskytovatel služeb podporovat rodinné pečovatele a reagovat na jejich potřeby:
•

Poskytovat emoční podporu - naslouchat, vytvářet atmosféru zájmu a důvěry, aby i
rodinný pečovatel cítil zájem a snahu pomoci.

•

Poskytovat informace - profesionál by měl být schopen své znalosti využít nejen při
své práci s jedincem s DAT, ale měl by je být schopen odpovídající formou
zprostředkovat i rodinnému pečovateli.

•

Ocenění - profesionál by měl být schopen ocenit rodinného pečovatele. Ocenění je
důležitý aspekt podpory.

Pacovský (1990, s. 54) uvádí, že péče o starého a nemocného člověka v rodině je možná
pouze v případech, kdy rodina pečovat chce, může a umí. Z výše uvedených způsobů podpory
rodinných pečovatelů vyplývá, že profesionální poskytovatelé služeb mohou rodině pomoci,
aby pečovat mohla a uměla.

5.4 Další faktory v péči o osobu s DAT v rodině
Vedle důvodu potřeby péče a motivaci k péči sehrávají důležitou roli i další faktory.
Jsou to vztahy v rodině ještě před propuknutím nemoci. Pokud byl dřívější vztah mezi nyní
nemocnou osobou a jejím pečovatelem vyvážen, byl postaven na vzájemném dávání a
přijímání, tak je pro pečovatele snazší zvládat takto náročnou péči, popřípadě se obrátit
s žádostí o pomoc na třetí osobu. Pokud byl ovšem jejich dřívější vztah zatížen dlouholetými
konflikty, pocity křivdy, bude situace pro rodinného pečovatele daleko náročnější (Faes;
Diener in Schweiz. ALZ, 1998, s. 139-144). Také Gray-Davidson (1996, s. 44) píše, že rodina
se k nemoci staví stejným způsobem jako k životu. V rodinách, kde převládá vzorec nezdravé
interakce, se nemoc stává novým „bitevním polem".
Při své práci jsem poznala, že ze strany jedince s demencí je daleko snazší přijímat
pomoc či asistenci od osoby, ke které má nekonfliktní vztah.
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Vedle rodinné historie či vývoje v rodině sehrává svou roli také vývoj společnosti,
samotné rodiny ve společnosti a vývoj postoje k nemoci, případně smrti, kterou DAT
nevyhnutelně končí.
Haškovcová poukazuje na skutečnost, že dříve bylo naprosto obvyklé soužití několika
generací v jednom domě či v těsné blízkosti. Naproti tomu dnes je trend vzdáleného místa
bydliště jednotlivých členů rodiny. Tato skutečnost významným způsobem ztěžuje péči o
nemocného rodiče či jiného rodinného příslušníka (Haškovcová, 1990).
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6. Komunikace s osobami s DAT
Podle Zgoly (2003) leží schopnost komunikace v jádru každého vztahu. Schopnost
komunikace je u osob s DAT specifickým způsobem na všech úrovních narušena. V důsledku
toho dochází k narušení stávajících vztahů a ztížení či úplně znemožnění vytvoření vztahů
nových. Zgola (2003) upozorňuje na skutečnost, že kvalita života osob s DAT a jejich
pečovatelů závisí ve velkém míře na jejich vzájemném vztahu, je důležité, aby jejich
vzájemná komunikace byla na nejlepší možné úrovni. K tomu je zapotřebí, aby pečovatel
rozuměl specifikům komunikace s osobami s DAT a jejímu narušení v důsledku nemoci.
Na důležitost

úspěšné komunikace upozorňuje také Gray-Davidson (1996). Autorka

zdůrazňuje, že každá komunikace má svůj účel. Žádný vyjadřovací prostředek (slovo, gesto)
není ze strany jedince s DAT beze smyslu. Zodpovědnost za odhalení významu je na straně
pečovatele. I když projev osob s DAT může být zdánlivě nesouvislý či beze smyslu, vždy se
za ním skrývá snaha vyjádřit myšlenku, cit, potřebu, nějakou informaci. Každý neúspěch
jedince s DAT frustruje a může působit jako spouštěč behaviorálních příznaků DAT. Ty jen
zvyšují zátěž pečovatele.
Z těchto důvodů jsem se rozhodla věnovat komunikaci celou kapitolu své práce, ve
které uvedu definice komunikace, její narušení u osob s DAT a obecná doporučení pro její
zvládání. Cílem této kapitoly není zabývat se komunikací z logopedického hlediska a
případnou řečovou terapií, ale zmapovat specifika a strategie jejího účinného zvládání
v běžných situacích.
Autoři, které budu níže citovat, používají ve svých zásadách a doporučeních termín
pečovatel. Asistenti odlehčovací služby v podstatě plní funkci profesionálního pečovatele a
jednotlivé zásady jsou relevantní i pro ně.

6.1 Narušení komunikace u osob s DAT
Míra narušení komunikace se odvíjí od stádia nemoci, ve kterém se konkrétní osoba
nachází. Toto narušení je připisováno degenerativním procesům

CNS, které zapříčiňují

celkovou deterioraci kognitivních funkcí.
Jednotliví autoři se mezi sebou liší terminologií používané v této oblasti.
Zgola (2003, s. 123) vymezuje komunikaci „ jako schopnost naladit se s někým na
stejnou vlnu", přičemž zdůrazňuje, že se nejedná jen o pouhou výměnu slov. Zároveň hovoří
o technických aspektech komunikace, které sehrávají v komunikaci roli - řeč a jazyk. Řeč
představuje v autorčině pojetí schopnost vyslovovat slova, zatímco jazyk představuje
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schopnost zakódovat myšlenky do slov a myšlenky ze slov dekódovat. Autorka rozlišuje
následující dvě oblasti:
•

Jazyk expresivní, který představuje schopnost srozumitelně se vyjádřit. Narušení
této složky se projevuje těžkostmi v nacházení správných slovních ekvivalentů,
chybný

gramatický

slovosled

či

morfologické

chyby,

zaměňováním

slov

(parafázické chyby) či opisováním významu (Zgola 2003, s. 133).
•

Jazyk receptivní,

který představuje schopnost porozumění. Narušení se projevuje

zejména neschopností přisoudit konkrétním slovům konkrétní význam, potíže při
zasazení sdělované informace do kontextu či při zapamatování celé výpovědi (Zgola
2003, s. 136).
Podle Zgoly (2003) jsou výše zmíněné aspekty komunikace u osob s DAT narušeny.
Autorka ale nevztahuje míru narušení ke konkrétním stádiím nemoci jako Buijssen (2006).
Buijssen (2006) hovoří obecně o třech stádiích DAT, ke kterým mimo jiných příznaků
vztahuje i míru narušení komunikace. Stejně jako Zgola spatřuje Buijssen v komunikaci
základ vztahu jedince k druhým lidem, konkrétně ke schopnosti s nimi sdílet myšlenky,
zkušenosti, pocity mluveným či psaným slovem. Tato schopnost s postupem DAT v podstatě
vymizí.
Buijssen (2006, s. 60-62) popisuje narušení schopnosti komunikace ve třech stádiích:
•

První stádium - obtíže při hledání slov či jejich zaměňování (shodné se Zgolou),
výskyt „prázdných slov" (slov bez konkrétního významu), těžkosti při mluvení o
události časově blízké - souvislost s narušením krátkodobé paměti. Porozumění
bývá v této fázi podle autora zachováno.

•

Druhé stádium - ztráta iniciativy zapojení se do rozhovoru, mluvení bez zasazení do
kontextu, obtíže při porozumění abstraktním pojmům.

•

Třetí stádium - osoba s DAT přestává mluvit, respektive ztrácí schopnost verbální
komunikace. Nastupuje spíše nonverbální komunikace.

ČALS ve svých příručkách pro pečovatele a informačních materiálech uvádí, že
schopnost verbální komunikace se postupně vytrácí a na důležitosti nabývá komunikace
nonverbální (shodné s Buijssenem).

6.2 Důsledky narušené komunikace
Autoři Zgola (2003), Buijssen (2006) či Gray-Davidson (1996) se shodují na tom, že
narušení schopnosti komunikovat přispívá k celkovému znejistění a dezorientaci konkrétního
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jedince a narušení jeho vztahu s druhými osobami. Může také vést ke konfliktům
s pečovatelem, který musí na komunikaci s osobou s DAT vynaložit značné úsilí.
Zgola (2003) zmiňuje, že narušená schopnost komunikovat u osob s DAT ztěžuje
každodenní fungování a zároveň jim znemožňuje náhled na vlastní situaci. Chybí jim pojmy,
ve kterých by o své situaci přemýšlely. Tato skutečnost vede k řadě problémů např. v oblasti
chování, činí konkrétního jedince emočně závislým na svém okolí.
Paní X.Y. již nebyla v důsledku své nemoci schopna starat se o svou domácnost jako dříve. Vznikl jí tak
velký časový prostor, jehož zaplnění vyžadovala od své rodiny. Neustále se dotazovala, kdo uvaří oběd, kdo
dojede nakoupit, kdo zaplatí účty, které přišly. Odpovědím od rodiny úplně neporozuměla a část z nich
zapomněla, což vedlo opakování otázek. Tato situace byla obtížně zvládnutelná pro rodinu a paní X.Y. ve
vypjatých situacích dostávala odpovědi typu: „Proč se ptáš, stejně to zapomeneš". Což u ní vedlo ke stavům
tenze a verbální agresi.

Situaci jedince s narušenou komunikační schopností v důsledku DAT přirovnává GrayDavidson (1996)

k situaci cizince v zemi, jejíž jazyk dostatečně neovládá a nezná ani její

zvyky. Přičemž jedinec s DAT si tuto cestu do neznáma nevybral. V důsledku své nemoci se
ocitl v neznámém teritoriu, téměř vše co v životě znal a měl rád, se stává cizí, neznámé a
mnohdy i zastrašující. Dokonce lidé, který mu byli dříve blízcí, se stávají cizími, protože je již
nedokáže správně pojmenovat a zařadit do správného kontextu.
Jedna z mých klientek v pokročilém stádiu onemocnění chodila zoufale po svém bytě a volala: „Proboha,
co je to všechno tady, co se to děje." Rukama ukazovala na věci kolem (šatník, knihy), na kterých dříve lpěla a
které patřily k jejímu domovu. Ale nyní již pro ni představovaly příliš složité prostředí, kterému nerozuměla.
Jediné uklidnění (např. obejmutí či vzatí za ruku) mohlo přijít ze strany osob, které o ni pečovaly. Tyji do určité
míry také znejišťovaly. Poznávala je, ale již je nedokázala zařadit do správného kontextu (to je můj syn, dcera,
asistentka) a oslovit je jménem.

6.3

Doporučení pro zvládání komunikace

„V každé lidské komunikaci je obsažena věda a umění, když jednáte s osobou s DAT je
obojího zapotřebí," (Gray-Davidson, 1996, s. 83).
Zgola (2003, s. 124) upozorňuje na několik principů, které leží v základu efektivní
komunikace s osobou s DAT:
•

Osoba s kognitivní poruchou vyžaduje specifickou komunikaci.

•

Pečovatel je zodpovědný za to, aby mu konkrétní jedinec porozuměl a aby on
porozuměl jemu.

•

Úkolem pečovatele je navázat a podporovat vztah partnerství, vzájemné úcty a
důvěry.
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•

Porucha komunikace osoby s DAT nejde vyléčit, dokonce má progresivní charakter,
přesto existují k jejímu překonání účinné strategie.

Zgola (2003, s.

135) uvádí následující strategie, které pečovateli (rodinnému i

profesionálnímu) usnadní porozumění jedinci s DAT:
•

Získat informace o jeho životě, o významných etapách života, ke kterým by se řeč
mohla vztahovat.

•

Zaměření se na neverbální projevy, které bývají zachovány.

•

Netlačit na něho, zbytečně neopravovat, nezvyšovat pocit frustrace.

•

Zasadit výpověď do určitého kontextu, ke kterému se může vztahovat, nápomocná je
znalost typických chyb, kterých se dopouští.

•

Neusuzovat z mluveného projevu celkový stav kognitivních funkcí.

•

Posilovat sebeúctu a sebedůvěru.

•

Využít všech zachovaných dovedností.

Následující situace ilustruje uplatnění těchto zásad v praxi. Jedna z mých klientek, paní X.Y., trpěla
poměrně výraznou expresivní afázií, která svým pokročilým stupněm nekorespondovala s mírou narušením
kognitivních funkcí. Vždy jsem se snažila od paní X.Y. a od její dcery zjistit, zda se v rozmezí mezi mými
návštěvami něco významného nepřihodilo, co by s v komunikaci s paní X.Y. mohlo objevit. Jednou klientka o
víkendu na samostatné procházce v okolí bydliště ztratila kabelku bíle barvy. Když jsme na společné procházce
potkaly její přítelkyni, snažila s e j í paní X.Y. celou situaci vylíčit: „Šla jsem s bílou a najednou hrůza, nikde
nic". Gesty se snažila naznačit tvar kabelky. Její přítelkyně se v této výpovědi neorientovala, což by mohlo vést
k frustraci

paní X.Y..

Protože jsem jako asistentka znala kontext situace a výskyt častých opisů a

zevšeobecňujících znaků (s bílou) v řeči paní X.Y., mohla jsem se jí napovídat vhodná slova, aby se mohla
srozumitelně vyjádřit. Její přítelkyně záležitost nakonec pochopila a paní X.Y. měla dobrý pocit z úspěšné
komunikace.

Strategie, jak usnadnit porozumění osobě s DAT, jsou dle Zgoly (2003, s. 137)
následující:
•

Při komunikaci minimalizovat mluvený jazyk, nahradit ho nonverbálními projevy.

•

Podporovat mluvený projev vhodnými gesty.

•

Užívat jednoduché věty zaměřené na jedno téma.

•

Minimalizovat rušivé elementy z okolí.

•

Nikdy nemluvit o konkrétní osobě před ní a předpokládat, že nerozumí.

Celkový přehled zásad a doporučení pro komunikaci s osobami s DAT také uvádí ve
svých materiálech Alezheimer Europe (1999). Zde je více rozvedena oblast nonverbální
komunikace a užívaných prostředků (hlasitost mluvy, doprovázení vhodnými gesty, podpora
nápisy, obrázky, symboly, atp.). Alzheimer Europe upozorňuje na možnost diskrepance mezi
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porozuměním mluvenému a psanému sdělení. V některých případech může být porozumění
psanému textu na lepší úrovni než porozumění mluvenému slovu. Mnoho osob s DAT je
schopno rozumět symbolům a obrázkům. Tato schopnost se s progresí DAT mění, proto je
nutněji soustavně monitorovat. Alzheimer Europe (1999, s. 17) uvádí následující doporučení
pro užívání čtení, psaní, obrázků a symbolů k usnadnění komunikace s osobami s DAT:
, •

Pravidelně zkoušejte, z d a j e osoba s DAT ještě schopna číst s porozuměním.

•

Zanechávejte lístky se sdělením (např. Nezapomeň zavřít dveře.).

•

Používejte symboly, které nejsou příliš abstraktní. Abyste v největší možné míře
zajistili porozumění ze strany osoby s DAT, spojujte symboly, nápisy, fotografie
s psaným slovem.

Gray-Davidson (1996) a Buijssen (2006)

kromě výše uvedených bodů ještě zmiňují

důležitost očního kontaktu. Dále doporučují zůstávat v zorném poli konkrétní osoby a nikdy
na ni nemluvit zezadu. To by ji mohlo zbytečně polekat či obecně vyvést z míry.
Další skutečností, na kterou Buijssen (2006) poukazuje, je emoční faktor. Dle autora
jsou emoce nadčasové a mají hlubší kořeny než např. vzpomínky či veškeré informace, které
jsou uloženy v paměti. Proto jsou úpadkem kognitivních funkcí u DAT méně zasaženy.
I když se nám obsah sdělení osoby s DAT může zdát beze smyslu, můžeme se ho právě
pomocí emocí pokusit objasnit či dešifrovat (Buijssen, 2006). Autor uvádí příklad ženy
s DAT, která očekává příchod svých dětí ze školy. Ve skutečnosti se její děti již před více než
dvaceti lety osamostatnily. Této ženě můžeme dle autora nejlépe pomoci, když s ní začneme o
jejích dětech mluvit, např. ji vyzveme, aby nám o nich vyprávěla. Za její větou se může
skrývat snaha sdělit, že na své děti stále myslí, že má o ně starost.
Na závěr této podkapitoly bych ráda uvedla příklad komunikace dle Gray-Davidson
(1996), která může být pro jedince s DAT značně stresující. Tato autorka uvádí, že poměrně
značný počet pečovatelů (v tomto případě rodinných) pokládá osobám s DAT otázky
zaměřené na jejich paměť. Následující dialog (v tomto případě mezi matkou a synem)
označuje za poměrně typický.
„Ahoj mami, jak se máš? Víš, kdo jsem. Ne nejsem Vonnie, to je tvůj bratr. Proč si myslíš, že jsem tvůj
bratr, mami? Pamatuješ si jména tvých dalších dětí? Dobře, co jsi dneska dělala, mami? Co jsi měla k snídani?
Podívej, víš co to je, mami?" (Gray-Davidson 1996, s. 88).

Pokud by dle autorky tento muž přijal, že jeho matka trpí DAT a respektoval relevantní
zásady komunikace, celá situace by byla pro všechny zúčastněné výrazně méně stresující.
Probíhala by následujícím způsobem.
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„Ahoj mami, to jsem já, tvůj syn Ron. Rád tě vidím. Vypadáš dnes dobře. Podívej je pět hodin. V šest
hodin Ti přinesou večeři. Takže mám dost času, abych ti ukázal fotografie, které jsem tento týden pořídil" (GrayDavidson 1996, s. 88-89).

Dialog mezi klientem a asistentem odlehčovací služby, který nerespektuje zásady
komunikace s osobami s DAT , by mohl vypadat následujícím způsobem.
Dobrý den, paní X.. Pamatujete si na mě? Ne, já nejsem pečovatelka, která Vám nosí obědy. Copak jste
dnes ještě neobědvala? Vzpomínáte si alespoň trochu na to, co jsme dělaly minule?

Je velice pravděpodobné, že by tento rozhovor klienta značně znejistil, což by se
projevilo v průběhu služby, aktivaci nevyjímaje. Tento rozhovor by za respektování zásad
komunikace mohl vypadat následujícím způsobem.
Dobrý den, já jsem Veronika. Navštěvuji Vás každé úterý odpoledne. Chodíme spolu na procházky. Dnes
je hezké počasí, svítí sluníčko. Máte chuť sejít ven projít?

6.4 Komunikace při stimulaci a aktivaci
Powell (2002) píše, že osoby v pokročilejším stádiu demence mají těžkosti vstupovat
s ostatními do

interakce a iniciovat jakýkoli druh aktivity. Navíc jim jejich nemoc

znemožňuje, aby si samy zorganizovaly nějaké zpříjemnění (např. procházku v zahradě), nebo
se jednoduše vyhnuly situacím či věcem, které jsou jim nepříjemné (např. hlasité hudbě).
Autorka tento stav přirovnává k samovazbě.
Dle Powell (2002) závisí kvalita života osob demencí na lidech, kteří je „doprovází" a
pečují o ně. Pečovatelé (rodinní i profesionální) by se měli snažit porozumět potřebám
konkrétního jedince. Autorka zdůrazňuje, že osoby s demencí mají právo vést plnohodnotný a
aktivní život, alespoň tak, jak jim to jejich nemoc dovoluje. Dle autorky je nutné nabízet
osobám s demencí kvalitativně i kvantitativně přiměřené podněty:
•

Nedostatečná stimulace může vést k apatii a k následnému zhoršení zdravotního
stavu.

•

Nadměrná stimulace může naproti tomu vést ke strachu a k panice.

Při výběru aktivit doporučuje Powell (2002) řídit se nonverbálními projevy jedince
s demencí - mimikou, řečí těla, očním kontaktem. Pokud se pečovatel naučí tyto signály
interpretovat, mohou mu hodně říci o tom, co konkrétního jedince těší a co nikoli.
Je dobré vědět o tom, co jedinec rád dělal v minulosti. Na druhé straně se může stát, že
se zájmy a záliby každého člověka v průběhu času změní. Aktivitu musí být přizpůsobeny
individuálním potřebám každého jedince v konkrétní situaci (Powell, 2002).
Provádění aktivit a jejich modifikaci s postupem nemoci se budu podrobně věnovat
v případových studiích a jejich analýzách.
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7. Aktivace osob s DAT
Téma

aktivace

osoby

s DAT

asistentem

odlehčovací

služby

se

zapojováním

terapeutických prvků je v této práci předmětem zkoumání. Proto jsem se rozhodla věnovat mu
celou kapitolu, ve které se zaměřím na význam aktivace, zásady aktivace, doporučené činnosti
pro aktivaci. Terapeutickým prvkům se v této kapitole věnovat nebudu. Byly již popsány
v kapitole 2.4, jejich zapojování do aktivace uvedu v případových studiích a jejich analýzách.
Vzhledem k tomu, že praktických příkladů z oblasti aktivace uvedu dostatek v případových
studiích, nebudu jimi tuto kapitolu prokládat.
Pojmy aktivace a aktivizace nejsou v této práci používány jako synonyma. Aktivací se
v této práci rozumí vykonávání činností. Aktivizace je terapeutický přístup, který zahrnuje
prvky kognitivní rehabilitace (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998). Prvky aktivizace jsem v rámci
své práce s klienty do jejich aktivace zapojovala.
Pojem aktivace je používán některými autory např. Jirákem (Jirák; Obenberger; Preiss,
1998) v souvislosti s motivováním osoby s D A T k vyvíjení činnosti, někteří autoři např.
(Zgola, 2003; Buijssen, 2006), hovoří o činnostech a motivaci k činnosti, Gray-Davidson
(1996) a Larkin (1995) používají termín aktivity. Kapitoly, které jsou v jejich knihách tomuto
tématu věnovány, jsou nazvány např.: „Je oblečen, co dělat dále". Z toho vyplývá, že autoři
do této oblasti nezařazují aktivity denního života (sebeobsluhy). Powell (2002) používá také
pojem aktivity, ale na rozdíl od výše jmenovaných autorů pod tento pojem zahrnuje i oblast
sebeobsluhy, např. koupání, sprchování či čištění zubů.
V této práci používám pojem aktivace jako označení pro vykonávání činností v rámci
volného času jedinců s DAT. Sebeobslužné aktivity do něho nezahrnuji.

7.1 Význam aktivace
Zgola (2003) ve své knize „Úspěšná péče o člověka s demencí" uvádí myšlenku, kterou
považují za velmi zajímavou. Podle ní většina lidí dělá většinu činností proto, aby je měla za
sebou. Činnosti, které nám přinášejí potěšení, máme tendenci vnímat jako nadstavbu, něco
navíc. Při péči o jedince s DAT je zapotřebí od tohoto přístupu odstoupit. Pravděpodobnost,
že věci úspěšně dokončí, je u něho snížena. Porucha paměti mu také znemožňuje anticipovat
budoucí uspokojení z činnosti (tzv. budoucí gratifikaci). Pokud má člověk s DAT získat
z činnosti potěšení, tak je to z jejího provádění, ne z toho, že byla provedena. Osoba s DAT
potěšení prožívá „tady a teď", přičemž v poměrně krátkém časovém intervalu po vykonání
činnosti o ní a o potěšení, které mu její vykonávání přineslo, již nemusí vědět. Prováděná
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činnost nemusí být vždy „ jen zábava", ale může se jednat i o práci např. v domácnosti, při
které je člověk užitečný a nápomocný. Člověk s DAT je často deprivován tím, že je jen
v pozici závislého a neužitečného.
Největší význam ve vykonávání činností osob s demencí spatřuje Zgola v kvalitě
zkušenosti, kterou při ní získají.
Ze

zkušenosti

vím,

že

nejrůznějším

incidentům,

kdy

osoba

s demencí

např.

prozkoumávala plynový vařič, karmu, elektrické spotřebiče, často předcházela nuda. Pro
osoby s DAT se jednalo o prázdný čas, který neměly zaplněný.
Autorky Zgola (2003) a Gray-Davidson (1996) konstatují, že nuda či nicnedělání jsou
jednou

z příčin

problémů

chováním,

obrazně

řečeno

vytvářejí

půdu

pro

vznik

problematického chování. Obě tyto autorky považují aktivizaci jako jednu z preventivních
opatřeních problematického chování.
Buijssen (2006) v této souvislosti nezmiňuje přímo problémy s chováním, ale uvádí, že
zapojení osoby s demencí do činnosti a její dokončení přispívá k vytváření sebeúcty a
k pocitu, že má konkrétní osoba svůj život pod kontrolou. Právě pociťování ztráty kontroly
nad svým životem uvádí Zgola (2003) jako jednu z příčin vzniku problematického chování
(viz potřeby jedince s DAT).
Podle Larkin (1995) jsou aktivity (autorka je rozděluje do tří oblastí: fyzické cvičení,
společenský život a rekreační a zájmové aktivity) důležité pro každého člověka, osoby s DAT
nevyjímaje. Nepřispívají sice ke zpomalení progrese nemoci, ale mohou obohatit život jedince
s DAT a zmírnit zátěž pečovatele. Mohou také usnadnit smysluplnou interakci mezi
pečovateli a těmi, o které pečují (Larkin, 1995).
Podle Jiráka (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998) spočívá význam aktivace v prevenci
spánkové inverze, která je častým behaviorálním příznakem DAT.

7.2 Zásady aktivace
Aktivace osob s DAT má svá specifika, ze kterých její zásady vycházejí. Schopnost
vykonávat aktivity je u osob s DAT ovlivněna deteriorací kognitivních funkcí, případně
narušením funkcí fatických. V závislosti na degenerativních změnách se mohou schopnosti
osob s DAT poměrně rychle měnit. Podle Buijssena (2006) je tato proměnlivost obzvláště
markantní v počátečních stádiích demence.
Zgola (2003, s. 191) uvádí překážky, které osobě ztěžují participaci na činnostech a
které bývají často příčinou neúspěchu. Zážitek neúspěchu je pro většinu lidí, osoby s demencí
nevyjímaje, frustrující. Jedná se o:
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•

ztrátu iniciativy,

•

neschopnost provádět a plánovat komplikované úkoly,

•

neschopnost správně pochopit smysl senzorického stimulu,

•

neschopnost soustředit se a vyhýbat se rušivým podnětům,

•

ztráta paměti a motivace.

Tyto překážky se do praktického života osoby s DAT promítají následujícím způsobem.
Onemocnění narušuje schopnost abstraktního myšlení, což způsobuje, že postižený jedinec
má potíže s pochopením smyslu, potřebou akce a s rozhodnutím, jaký druh akce je právě
zapotřebí. Například paní s DAT, která právě absolvovala ranní hygienu a dcera jí připravila
na postel oblečení, neví, co má dělat. Bezradně stojí. V tomto případě doporučuje Zgola
(2003) poskytnout jedinci určitý podnět, např. konkrétní pokyn, příklad, demonstraci aktivity.
Zgola (2003) uvádí, že pro vykonávání většiny činnosti se člověk musí v určitém
momentě rozhodnout, tj. naplánovat si činnost krok za krokem. Narušení této schopnosti
způsobí, že osoba s demencí dané činnosti zanechá, nebo při ní zvolí nesprávný postup, který
vyústí ve frustrující neúspěch. Autorka doporučuje nejprve zhodnotit schopnost konkrétního
jedince rozhodovat a na základě toho mu nabízet činnosti, jejichž vykonávání vyžaduje jen
jednoduché rozhodování. Dále doporučuje činnosti, které má jedinec zautomatizované či pro
které má ještě zachovanou schopnost z doby před onemocněním. Nemusí se jednat jen o
jednoduché činnosti či domácí práce. Gray-Davidson (1996) v této souvislosti upozorňuje na
to, že osoby s DAT si často udržují své výjimečné schopnosti - např.: klavíristka dál hraje na
klavír. Podle Zgoly (2003) je při výběru aktivit nejdůležitější, aby se jednalo o činnost, která
je pro konkrétní osobu smysluplná. Její realizaci je nutné podle potřeby modifikovat.
U osob s DAT je často přítomna porucha percepce, jedinec není schopen správně
interpretovat senzorické podněty. Buijssen (2006) tuto skutečnost vysvětluje mechanismy
fungování krátkodobé a dlouhodobé paměti a jejich narušení u osob s DAT. Každý člověk má
obecně dva druhy paměti: krátkodobou a dlouhodobou. Všechny informace, které v daný
moment vnímáme prostřednictvím našich pěti smyslů, vstupují do krátkodobé paměti.
Krátkodobá paměť je schopná uchovat konkrétní informace po dobu maximálně 20 až 30
sekund. V tomto časové rozmezí musí konkrétní osoba provést selekci důležitých a
nedůležitých informací. Důležité informace se poté ukládají do dlouhodobé paměti. Přenos a
ukládání

informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti je proces,

který neprobíhá

automaticky a ve kterém sehrává svou roli více faktorů. Mezi ně patří: pozornost (pozornost je
ovlivňována emocemi - příjemnými i nepříjemnými), opakování, vizualizace, asociace,
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uspořádané

struktury

informací,

pochopení

významu

konkrétních

informací.

Při

onemocněních spojených s demencí dochází k narušení procesu ukládání do krátkodobé
paměti a k postupné destrukci dlouhodobé paměti. Demence výrazně narušuje schopnost
absorbovat informace, postižený jedinec není schopný podržet informace v paměti ani po
dobu 30 sekund (Buijssen, 2006). Zgola (2003) doporučuje poskytovat osobě s DAT jasné a
jednoznačné podněty.
Dalšími znesnadňujícími faktory jsou ztráta paměti a schopnosti soustředit se.
V důsledku deteriorace paměti není člověk s DAT schopen naučit se a osvojit si nové znalosti
a dovednosti, dochází ke snížení adaptace na nové prostředí, podmínky, nebo na změny
stávajícího prostředí. Díky paměťovému deficitu je pravděpodobné, že osoba s DAT bude mít
těžkosti s dokončováním úkolu. Snížená schopnost soustředění se manifestuje v časté
nesoustředěnosti jedinců s DAT. Jsou lehce rozptýlitelní, protože se nechají zahltit podněty,
mezi kterými nedokáží rozlišit podstatné od nepodstatného. V tomto bodě sehrává důležitou
roli rutina ( Zgola, 2003).
Zásady, jak při aktivizaci předejít nebo eliminovat možnost neúspěchu osoby s DAT,
podle Zgoly (2003, s. 191-203) se dají shrnout do následujících bodů:
•

Vybrat smysluplné aktivity a modifikovat jejich realizování dle potřeb jedince
s DAT.

•

Přizpůsobit míru rozhodování konkrétnímu jedinci.

•

Naplánovat činnosti dle potřeb jednotlivých aktéru (většinou osoby s DAT a
pečovatele).

•

Používat jednoznačné instrukce.

•

Dodržovat rutinu jedince.

Gray-Davidson (1996) píše, že osoby s DAT mají dostatek energie, ale postrádají
kapacitu pokračovat ve svých dřívějších aktivitách.
Příčina nedostatku kapacity spočívá v deficitu kognitivních funkcí a v celkovém
znejistění osoby s DAT. Tato skutečnost se navenek projevuje jako ztráta iniciativy či
pasivita. V důsledku toho často čelí pocitu nudy či nutnosti hledat si způsoby trávení času,
které nemusí být obzvláště u osob v pokročilejších stádiích demence šťastné (např. výše
zmiňované prozkoumávání plynových či elektrických spotřebičů).
Protože osoba s DAT v mnoha směrech závisí a spoléhá na pečovatele, stává se
nedostatek činnosti problémem také rodinného pečovatele. Ten už je často tak přetížený, že
být „zdrojem celodenní zábavy" může být neúnosné pro něho (Gray-Davidson, 1996).
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Buijssen (2006, s. 107) shrnuje zásady aktivace do následujících bodů:
•

Pečovatel by měl převzít iniciativu.

•

Naplánujte činnost na takovou denní dobu, kdy postižený člověk mívá nejvíce
energie a bude přístupný ke spolupráci.

•

Soustřeďovat se na to, co konkrétní osoba ještě dokáže dělat a nenutit ji do toho, co
už dělat nedokáže. Zůstat realistický a mít na paměti, že činnost sama je důležitější
než její výsledek.

•

Vybírat aktivity, které konkrétní osobě přinášejí potěšení a povzbuzení.

•

Omezit na minimum hluk a případné další zdroje rozptylování.

•

Vybírat činnosti, které jsou vhodné pro dospělé. Osoby s demencí může urážet, když
se od nich žádá, aby vykonávaly činnosti, které jsou obecně spojovány s dětmi.

•

Okamžitě přestat pracovat, pokud se u osoby projeví známky neklidu.

•

Dávat přednost činnostem, které jedinec rád vykonával v minulosti.

•

Nabídnout pomoc, ale nepřebírat úkol.

•

Rozdělit činnosti do jednoduchých kroků.

•

Opatrnost při užívání potenciálně nebezpečných pomůcek.

•

Veřejná místa ( např. pošta, restaurace) navštěvovat v době, kdy je tam nejméně lidí.

•

Zavádět nové činnosti s vědomím, že rozsah pozornosti osoby s DAT je omezený.

•

Neučit ničemu novému. Osoby s demencí mají sníženou schopnost absorbovat
informace, následovat instrukce. To jim znemožňuje naučit se novým věcem.

•

Vyhýbat se činnostem, které vyžadují rozhodování. Ty mohou člověku s demencí
způsobovat značný stres.

S poslední jmenovanou zásadou nesouhlasím, nebo alespoň ne ve všech směrech.
Vrátím se k tomuto bodu ve svých doporučeních.
Buijssen (2006) i Zgola (2003) se ve svých zásadách v podstatě shodují. Zgola klade
větší důraz na eliminaci neúspěchu, tedy na zprostředkování zážitku úspěchu. Buijssen své
zásady rozepisuje do více bodů, např. týkající se vhodného naplánování.
Výše zmiňovaní autoři zdůrazňují, že se při aktivaci má stavět na jedinci známých
aktivitách s ohledem na deterioraci kognitivních funkcí a neschopnost naučit se čemukoli
jinému. Janečková (Janečková; Kalvach; Holmerová in Kalvach; Zadák; Jirák, aj., 2004, s.
437-450) zmiňuje význam přirozeného navazování na činnosti, které byly přerušeny nemocí,
za účelem zachování životní kontinuity. Vycházet při aktivaci z jedinci známých aktivit tedy
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nemusí být dáváno do souvislosti jen s negativním jevem, v tomto případě s deteriorací
kognitivních funkcí, ale také s přirozenou kontinuitou života.
Další autorkou, která uvádí doporučení v oblasti aktivace je Larkin (1995, s. 159):
•

Pokud je toho vzhledem ke své nemoci schopen, měl by jedinec s DAT dostat
příležitost vybrat si aktivitu, na které chce participovat. Když nemoc pokročí do
takové míry, že už není dále schopen činit rozhodnutí, vyberte a veďte aktivitu vy.

•

Aktivity by měly být jedinci s DAT dobře známé a příjemné.

•

Očekávejte neočekávané. Aktivita, která osobu s DAT jeden den těšila, už ji druhý
den nemusí zajímat.

•

Rutinně monitorujte schopnost jedince podílet se na konkrétní aktivitě. V případě že
došlo k jejímu zhoršení, tak nastal čas aktivitu buď zjednodušit, změnit či s ní úplně
přestat.

Autorka výše uvedená doporučení ve své knize zaměřuje konkrétně na aktivity ve
smyslu společenského života, ale domnívám se, že je možná jejich širší aplikace. S výše
uvedenými autory nejsou její doporučení v rozporu. Líbí se mi její zdůraznění možnosti volby
a sledování schopnosti v kontextu určité aktivity a následná modifikace aktivity dle potřeb
jedince s DAT. Považuji za nutné zdůraznit, že možnost volby a míra rozhodování by měla
být přizpůsobena konkrétnímu jedinci (Zgola, 2003).
Pichaud (Pichaud; Thereauová, 1998) hovoří o přístupu animace - oživení. Autoři ho
zmiňují v souvislosti s ústavními zařízeními, ale já se domnívám, že může být užitečný i pro
odlehčovací službu v domácím prostředí. Asistent je v tomto prostředí cizí element, který do
něho může vnést oživení, ale také může navodit pocit nepřirozenosti. Domnívám se, že
princip animace může být prevencí navození nepřirozené atmosféry. Tento přístup je založen
na oživování všedního života a veškerých aktivit s ním spojených prostřednictvím gest a slov.
Zahrnuje např. oslovování při příchodu (prvek realitní orientace), komentování jednotlivých
činností, podporu činností, které jedinec dělá sám ze své iniciativy. Je to vhodný prostředek,
prostřednictvím kterého lze nenásilně zůstávat s klientem v kontaktu a udržovat jeho
pozornost. Autoři také zdůrazňují nutnost prostoru pro odpočinek a soukromí, který může být
v případech několikahodinové asistence odlehčovací služby aktuálním tématem.

7.3 Doporučení ohledně konkrétních činností
Poměrně široký okruh činností uvádí Gray-Davidson (1996, s. 176-199) např. výtvarnou
činnost, prohlížení knih, vaření, tancování, jízda autem, cvičení, ruční práce, společenské hry,
výlety, prohlížení fotografií.
69

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
Larkin (1995, s. 151) rozděluje čtyři hlavní okruhy možných aktivit: fyzické cvičení,
společenské aktivity, rekreační aktivity a koníčky, různorodé aktivity.
Fyzické cvičení - může být velice prospěšné. Zdůrazňuje, že cvičení není jen jednou
z cest jak ztratit váhu či jak se udržet ve formě. Mezi benefity tělesného cvičení patří např.
uvolnění tenze, nervozity, úzkosti, zlepšení nočního spánku, omezení nočního toulání (shodné
s Gray-Davidson, 1996), stimulace chuti k jídlu a lepšího trávení (uvolnění zácpy), zpomalení
úpadku motorických funkcí a v neposlední řadě příležitost pro osobu s DAT a jejího
pečovatele komunikovat na jiné úrovni, která může být např. zdrojem zábavy (Larkin, 1995).
Společenský život - osoby s DAT by měly být podpořeny v tom, aby se i nadále
zúčastňovaly stejných společenských aktivit jako před onemocněním. Aktivity by měly být
modifikovány vzhledem k progresi nemoci. Dle autorky někteří profesionálové věří, že
společenský kontakt na čas zpomalí progresi DAT a konkrétní osoba bude delší dobu v jejím
prvním stádiu. Dále přispívá ke zlepšení nálady a působí preventivně proti depresi (Larkin,
1995).
Rekreační aktivity a koníčky - zejména v počátečních stádiích nemoci jsou osoby
s DAT schopni pokračovat v provozování svých zájmových aktivit a koníčků z minulosti,
např. společenské hry, umění, výtvarná činnost (Larkin, 1995).
Různorodé aktivity - mezi tento druh aktivit řadí autorka např. kreslení a malování,
koláže, vybarvování, sušení květin a listů, pozorování ptáků (Larkin, 1995). Autorka píše, že
tyto aktivity mohou být pro osoby s DAT zejména v pokročilejších stádiích, kdy je schopnost
fungování, úsudku a pochopení u osob s DAT omezena, zdrojem zábavy a potěšení. Připouští,
že by mohly být používány jen za účelem konkrétního jedince nějak zaměstnat

(tzv.

„busywork") a že by je někdo mohl považovat za příliš infantilní pro dospělé osoby. Pokud je
konkrétní jedinec schopen vnímat tento druh aktivit jako dětské, nejsou pro něho vhodné.
Autorka doporučuje před navržením takové aktivity zvážit mentální a emoční stav každého
jedince. Zároveň by také měly být brány jeho preference pro konkrétní druh činností a neměl
by být do ničeho tlačen.
S pojmenováním „busywork" jsem se setkala pouze u Larkin (1995), ale něco
obdobného můžeme najít i u Gray-Davison (1996). Tato autorka upozorňuje, že malování by
mohlo být považováno za dětinské, i když pro osoby s DAT to může být příjemný způsob
trávení volného času.
Powell (2002) uvádí širokou škálu aktivit, které člení do jednotlivých skupin. Ke každé
aktivitě dává několik otázek jako podněty pro pečovatele na zvážení. Otázky u funkce
sebeobsluhy se zaměřují na míru závislosti jedince s DAT na pečovateli. Jak již bylo zmíněno
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výše, zahrnuje tato autorka pod pojem aktivity také sebeobsluhu. Vzhledem k zaměření mé
práce uvedu pro přehled jejího členění i aktivity sebeobsluhy, více se zaměřím na aktivity
k náplni volného času.
Členění aktivit dle Powell (2002, s. 185-191):
•

Dotyk a pohyb - činnosti sebeobsluhy ( např. koupání, sprchování), masáže, držení
za ruku, objímání, hmatová stimulace.

•

Vnímání zrakem a sluchem - poslouchání hudby, pozorování rostlin a květin,
prohlížení osobních předmětů (např. fotografií), prohlížení speciálních předmětů
(zrcadla, mobilních telefonů).

•

Vnímání chutí a vůní - návštěva restaurací či kaváren a vybírání oblíbeného pití,
jídla, používání parfémů, vonných olejů.

•

Lidé a zvířata - s někým si popovídat, někoho pozvat na návštěvu, sám zajít na
návštěvu, pozorovat a hladit zvířata.

•

Aktivity, které může jedinec vykonávat sám i s někým - sledování televize, zpívání,
výběr oblečení, prohlížení fotografií, čtení nebo prohlížení knih a časopisů, stavění
puzzle pro dospělé, jednoduché úkony v domácnosti.

•

Aktivity ve skupině - jednoduché sporty, společenské hry.

•

Venkovní aktivity - procházky, pobyt na čerstvém vzduchu.

•

Výlety, návštěvy - výstav, divadel, parků, jízda autem, autobusem.

Powell (2002) upozorňuje na skutečnost, že se sice některé aktivity mohou zdát svou
povahou příliš jednoduché, ale pro osoby s demencí může být i zcela jednoduchá aktivita
složitá. Autorka vyjadřuje domněnku, že jedinci s DAT si možná rozvinuli smysl či zájem pro
zcela všední věci, kterých si běžně člověk ani nevšimne, například květiny, oblaka, obloha,
letadlo. Powell (2002) doporučuje, že se vyplatí se na chvíli ponořit do světa osoby s demencí
a přemýšlet o tom, jak se život s takovými věcmi může změnit a zlepšit.
Jednotliví autoři se v typech aktivit navzájem překrývají. Často jsou v jejich nabídkách
zahrnuty i aktivity, které jsou doporučovány pro nefarmakologické terapie. Například
společenské hry a prohlížení knih doporučuje Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998) v rámci
aktivizace, prohlížení fotografii je obecně doporučováno pro reminiscenční terapii.
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8. Předmět, metoda a technika zkoumání
V návaznosti na předchozí kapitoly, které představovaly teoretická východiska pro
předmět zkoumání, uvedu v této kapitole zdůvodnění metody, techniky a předmětu zkoumání.
Dále uvedu techniky sběru dat, kritéria pro výběr případů, strukturu případových studií a
kroky pro jejich analýzu.

8.1 Zdůvodnění metody a techniky výzkumu
Jako výzkumnou metodu jsem si stanovila případové studie a jako techniku její analýzu.
Případová studie je autory (Hendlem, 2005; Pelikánem, 1998) považována za metodu
kvalitativního výzkum. Proto nejprve stručně uvedu jeho charakteristiky a odlišnosti od
výzkumu kvantitativního.
Průcha (2000)

spatřuje jako

specifikum kvalitativního

výzkumu

snahu popsat

jedinečnost zkoumaných jevů v kontextu jejich souvislostí, včetně názorů a prožitků
samotných aktérů. Podle autora se kvalitativní výzkum nezaměřuje na široké soubory jevů
nebo subjektů, ale na jednotlivé případy. Nejsou při něm ověřovány předem formulované
hypotézy, naopak hypotézy se formulují v průběhu pozorování a popisování daných jevů.
Tato skutečnost významně odlišuje kvalitativní výzkum od výzkumu kvantitativního, který
má na svém začátku přesně vymezený předmět zkoumání, zformulované hypotézy a dospívá
k závěrům s vyjádřením o pravděpodobnosti, se kterou lze výzkumná zjištění aplikovat ze
zkoumaného vzorku na celý základní soubor (Průcha, 2000, s. 184).
Hendl (2005, s. 50) uvádí, že kvalitativní výzkum je realizován prostřednictvím delšího
a intenzivního kontaktu s terénem nebo situací jedince, což umožňuje zkoumat procesy.
Hlavním úkolem je dle autora objasnit, proč se konkrétní jedinci za daných okolností určitým
způsobem chovají, jak lidé v daném prostředí a situaci chápou či vnímají dění kolem sebe.
Výzkumník následně nasbíraná data interpretuje a analyzuje, přičemž vytváří důkladný popis
toho, co pozoroval.
Výhody kvalitativního výzkumu spočívají převážně v tom, že umožňuje podrobný popis
a vhled do zkoumaného jevu a jeho zkoumání v přirozeném prostředí. Tímto způsobem lze
dojít k odhalení a pochopení příčinných souvislostí (Hendl, 2005). Mezi nevýhody patří
časová náročnost sběru dat a jejich analýzy, možná ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem a
v některých případech problematická zobecnitelnost výsledků (Hendl, 2005). Autor zároveň
poukazuje na možnost vyvážit jeho nevýhody výše popsanými vlastnostmi, jako je hloubkový
popis jevů v širším kontextu, umožňující pochopení a vhled do problematiky.
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Pelikán (1998) definuje případovou studii následujícím způsobem: „Případová studie je
kvalitativní analýzou konkrétních případů - buď případů typických a svým způsobem
reprezentujících určitou kategorii zkoumaných osob (případů), nebo naopak osob (případů),
které se vymykají zjištěným, známým zákonitostem. V druhém případě je cílem odhalení
proměnných okolností a vlivů, jež způsobily jiný než očekávaný průběh, výsledek" (Pelikán,
1998, s. 243).
Hendl píše, že v případové studii se jedná o detailní studium jednoho nebo několika
málo případů či jedinců, při kterém je sbíráno velké množství dat. Tato skutečnost výrazně
odlišuje případovou studii od statistického šetření, při kterém je sbíráno omezené množství
dat od velkého počtu jedinců. V případové studii jde dle autora o zachycení složitosti případu
(jako v kvalitativním výzkumu obecně) a o popis vztahů, které v rámci daných případů
figurují. Tato metoda je postavena na předpokladu, že důkladné prozkoumání jednoho nebo
několika málo případů a jejich případné porovnání umožní výzkumníkovi lépe porozumět
jiným podobným případům (Hendl, 2005).
Případovou studii jsem si jako výzkumnou metodu zvolila z následujících důvodů:
•

Jako metoda kvalitativního výzkumu umožňuje hloubkové studium konkrétních
případů v celém kontextu souvislostí a je zároveň citlivá k názorům a prožitkům
jednotlivých aktérů. Což je klíčové pro aktivaci jako předmět zkoumání této práce a
její konečný cíl formulaci doporučení. Provádění činností je ovlivňováno nejen
samotnou nemocí (konkrétně degenerativními procesy CNS), ale také jinými faktory
- např. vztahem klienta a asistenta, způsobem nabídnutí aktivity, citlivostí asistenta
k projevům osoby s DAT, kterými se snaží něco sdělit.

•

Případová studie umožňuje studium procesů. Aktivace osob s DAT a poskytování
služby se vždy vyvíjí. Jedná se tedy o proces, sled událostí, které spolu navzájem
souvisí a ovlivňují se. Zachycení jednotlivých událostí (situací, které vznikaly
v průběhu času stráveného s klientem, při aktivaci), postojů a reakcí všech
zainteresovaných osob je podle mého názoru pro vyvození konkrétních doporučení
klíčové.

•

Případové studie neověřují předem formulované hypotézy, ale hypotézy jsou
vytvářeny až v průběhu popisování daných jevů. V průběhu práce s klienty, kdy
vznikaly podklady pro tuto práci, jsem zvažovala nejrůznější řešení a snažila se na
základě znalosti jednotlivých klientů hypoteticky odhadnout jejich reakci. Tomuto
bodu se budu věnovat v analýzách případových studií.

73

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
Důvody pro výběr této metody se prakticky shodují s jejími výhodami popisovanými
Hendlem (2005). Co se týče jejích nevýhod či obecně nevýhod kvalitativního výzkumu,
konkrétně časové náročnosti a problematické zobecnitelnosti se domnívám, že časovou
náročnost lze obrátit v pozitivum. V průběhu delší doby lze získat vhled do případu. V této
práci si nekladu za cíl dojít ke zjištěním, která by byla zobecnitelná pro účely aktivace všech
osob s DAT. Domnívám se, že to ani není možné. Při své práci jsem zaznamenala, že se u
jednotlivých klientů objevují obdobné vzorce chování či reakcí a že z porozumění jednoho
případu se lze poučit pro řešení případu následujícího. Z tohoto předpokladu dle Hendla
(2005) tato výzkumná metoda vychází. Samotné případové studie a jejich analýzy ukáží, zda
se obdobné vzorce objevují ve více případech a z d a j e možné je řešit obdobným způsobem.
Další nevýhodou, kterou Hendl (2005) v souvislosti s kvalitativním výzkumem uvádí, je
možná ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem. Toto riziko by v případě této práce mohlo být
považováno vzhledem ke skutečnosti, že vycházím z případových studií vlastních klientů, za
vysoké. Jako asistentka jsem v ČALS pracovala pod pravidelnou supervizí, které mě
podporovala v udržování nadhledu nad svou prací a situací klientů. Vzhledem k tomu, že jsem
po tuto dobu také sbírala data (viz níže) pro účely své diplomové práce, přispěla pravidelná
supervize i k minimalizaci rizika zkreslení výsledků zkoumání z mé strany. Zároveň se také
domnívám, že je neproveditelné, aby výzkum daného předmětu a jeho tří okruhů (viz níže)
provedla nezávislá osoba. V praxi by to znamenalo, že by do domácnosti klientů docházela
s asistentem ještě další osoba, která by pravidelně vše pozorovala, zaznamenávala a případně
prováděla rozhovory s všemi zúčastněnými - s klientem s DAT, jeho rodinným pečovatelem a
asistentem, aby v analýzách mohly být uvedeny důvody rozhodnutí pro různé postupy.
Vzhledem k respektování soukromí a specifik onemocnění je tento postup nereálný.
Hendl (2005, s. 113) doporučuje pro výzkum pomocí případové studie následující
kroky:
•

Určení jevu (předmětu), na který se výzkumník zaměří.

•

Výběr případu/případů, uvedení charakteristiky (např. zda se jedná o extrémní
případ), určení technik sběru dat a jejich analýzy.

•

Příprava sběru dat a sběr dat.

•

Analýza a interpretace dat, provádění analýzy uvnitř jednotlivých případů a
porovnávání mezi případy.

•

Příprava zprávy o případové studii s cílem vykreslit a přiblížit případ v celé jeho
komplexnosti. Zpráva by měla obsahovat identifikaci problému, zdůvodnění
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předmětu zkoumání a popis jeho účelu, extenzivní narativní popis pro hlubší
zachycení případu a jeho kontextu, uvést něco o sobě jako výzkumníkovi, výklad,
zobecnění.
Pokud bude analyzováno více případů, doporučuje Hendl (2005) každému věnovat
zvláštní oddíl a pak je navzájem porovnat.
Při výzkumu pro účely této diplomové práce jsem vycházela z výše popsaných kroků.
Budu o nich pojednávat tímto způsobem. V následujících podkapitolách se zaměřím na
určení a zdůvodnění předmětu a účelu jeho zkoumání, na kritéria výběru případů pro tuto
práci, na techniky vlastního sběru dat, na postup při analýze, na strukturu případových studií.
Nashromážděná data uvedu v jejich kontextu v případových studiích, které budou sestaveny
dle níže popsané struktury a

uvedeny v příloze. Ve vlastním textu práce uvedu jako

samostatnou kapitolu analýzy jednotlivých případových studií a jejich porovnávání. Na
základě jejich porovnávání se pokusím dojít k určitým zevšeobecněním (např. při první
schůzce byla v tolika případech položena stejná otázka) a odvodím konkrétní doporučení pro
asistenty.

8.2 Zdůvodnění účelu a předmětu zkoumání
Jak jsem uvedla v úvodu, tato práce vznikla na základě mé dlouholeté spolupráce
s ČALS, kde jsem působila jako asistentka odlehčovací služby (respitní péče). Mou pracovní
náplní bylo docházet do rodin a na předem domluvenou dobu převzít péči o jejich člena
s DAT. Po tuto dobu jsem se individuálně věnovala klientovi - konkrétně jeho aktivaci,
asistenci v aktivitách denního života, popřípadě asistenci v jiných oblastech po dohodě
s klientem a rodinou (např. úřadů, nákupy). Aktivací v této souvislosti myslím způsob trávení
volného času, kterého má člověk s DAT mnoho. Tento čas by měl být využit pro klienta
smysluplně, samozřejmě za respektování jednotlivých zásad.
Při své práci jsem získala zkušenost, že spektrum zajímavých aktivit, které jsem byla
schopna klientům nabídnout, ve velké míře ovlivnilo způsob jejich přijetí služby, mé osoby i
kvalitu jejich spolupráce v rámci služby. Záměrně zde zdůrazňuji termín spolupráce, protože
aktivace je bez ní téměř nerealizovatelná nebo do značné míry ztížená. Pokud se asistentovi
nepodaří klienta pro konkrétní aktivitu

získat, je podle mých zkušeností pravděpodobný

neúspěch v podobě odmítání spolupráce, nervozity, atp. K obdobnému neúspěchu v aktivitě
může dojít, pokud asistent není dostatečně citlivý k projevům a potřebám klienta.
Každý z mých klientů mi při prvním setkání položil otázku: „A co asi tak spolu budeme
dělat?" Za tímto dotazem se zřídka kdy skrývá zvědavost. Většinou se jedná o obavy např.
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z toho, být do něčeho nucen, mít nad sebou dozor či z potenciální nudy. Jedná se o otázku
týkající se potřeby vysvětlit účel služby.
Jak jsem výše uvedla, mám tu zkušenost, že zajímavá nabídka aktivit může asistentovi
zajistit nebo zjednodušit dosáhnout pozitivního přijetí ze strany klienta a podpořit dynamiku
spolupráce. Oba tyto aspekty jsou důležité:
•

Na začátku přijímání služby proto, aby klient nenesl službu úkorně a nevnímal ji tak,
že je jen na nějakou dobu odložen vlastní rodinou do péče cizí osoby, která na něho
dozírá, aby něco neprovedl či nepokazil.

•

V oblasti aktivace. Pokud se klienti staví k dané aktivitě pozitivně, je pro ně
dostatečně zajímavá, lákavá a její provádění bezpečné, vytváří se tak pro asistenty
prostor pro začlenění terapeutických prvků (aktivizace, reminiscenční terapie,
realitní orientace).

•

Pro ostatní oblasti, které jsou součástí služby (základní denní aktivity - hygiena,
oblékání, stravování), jejich úspěšné provedení ovlivňuje celkovou pohodu jedince
s DAT a tedy i aktivaci.

S postupem nemoci se rozšiřuje množství činností, při

kterých klient potřebuje pomoc, které si není vždy vědom. Pokud má k asistentovi
důvěru a necítí se jím být kontrolován, bude řešení konkrétních problematických
situací snazší. Být kontrolován je pro většinu dospělých lidí, osoby s DAT
nevyjímaje, ponižující.
Když jsem o náplni odlehčovací služby hovořila s jednotlivými rodinnými pečovateli,
často mi říkali: „Pokuste se mámu, babičku nějak zabavit. Sami často nevíme, co s časem. A
ani nemáme kapacitu, se jí pořád věnovat. Ona pak spí přes den a v noci je vzhůru nebo je
nervózní".
V literatuře jsou uváděny doporučení jednotlivých okruhů aktivit (Buijssen, 2006;
Gray-Davidson, 1996; Larkin, 1995; Powell, 2002; informační materiály ČALS,) a zásady pro
jejich aplikaci s osobami s DAT. Tyto publikace jsou určené zejména pro rodinné pečovatele
(Buijssen, 2006; Larkin, 1995; Gray-Davidson, 1996; materiály ČALS) nebo pro personál
denních center či zařízení residenčního typu (Powell), i když z nich může čerpat každý, kdo
přichází do kontaktu s osobami s DAT. Jednotlivé typy aktivit a zásady pro aktivaci jsou ve
velké míře relevantní i v rámci odlehčovací služby vykonávané v domácím prostředí.
Odlehčovací služba v domácím prostředí má určitá specifika:
•

Zejména na začátku spolupráce je asistent pro osobu s DAT cizím elementem, který
přichází do jeho domova a chce s ním „cosi dělat". Tato okolnost může u klientů
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vyvolávat nepřirozený pocit: „Proč do mého prostředí přichází cizí člověk a proč já
bych s ním měl/a trávit čas místo se svou rodinou". Tento problém personál denních
center či rezidenčních zařízení řešit nemusí.

Je mi známo, že v těchto situacích

vyvstává řada dalších problémů a otázek typu: „Proč jsem tady a ne doma". Způsoby
jejich řešení jdou nad rámec mé práce.

Tento rozdíl jsem si uvědomila při jedné přednášce

v ČALS, kterou vedla tamní vrchní sestra. Sama říkala, že vnímá, jak je osoby s DAT mnohdy těžké
motivovat pro jakoukoli činnost. Ať už se jedná o hygienu nebo i o náplň volného času v rámci
prevence před upadáním do apatie v průběhu respitních pobytů. „A to tady ještě nejsou ve svém
prostředí, kde se každý cítí dominantní. Já jako sestra se zde můžu na spoustu věcí odvolat: na
nařízení lékařky, hygienický řád, atp., ale vy toho člověka musíte skutečně zaujmout a přesvědčit".

•

Rodinný pečovatel má přehled o dřívějších zájmech, zvycích, životní historii
konkrétního jedince. Na všem je při aktivaci možné stavět. Asistent tyto informace
musí od klienta, případně od jeho rodinného pečovatele; získávat postupně.

•

Klient může k asistentovi jako k cizímu člověku, za dané organizace služby ještě
většinou o řadu let mladšímu, cítit větší zábrany. Ty mohou postupem nemoci
odpadat, ale mohou se také v momentech zhoršení nemoci zesilovat. Zesilování
zábran ztěžuje asistenci i aktivaci.

•

Průběh asistence je též ovlivňován rodinným pečovatelem, jeho přístupem k situaci,
ke službě, k aktivaci, k jeho očekávání od služby.

Na základě svých zkušeností se domnívám, že oblast aktivace a fungování asistenta
v rodině jsou klíčové oblasti problematiky odlehčovací služby v domácím prostředí, které se
úzce prolínají. Asistent dochází do bytu (privátního území) celé rodiny, je svědkem interakcí
a rituálů rodiny. Proto je

kvalita jeho vztahu s rodinou a klientem předpokladem úspěšné

práce. Většina činností nebo jejich podstatná část se nevyhnutelně odehrává v domácím
prostředí klienta, jeho rodinného pečovatele, případně dalších členů rodiny. Proto jsem si tuto
oblast zvolila jako předmět zkoumání pro svou diplomovou práci.
V rámci zkoumání se zaměřím na následující aspekty:
•

Navázání vztahu asistenta prostřednictvím nabídky aktivit.

•

Aktivace

klientů

v rámci

jejich

volného

času

se

zapojováním

prvků

nefarmakologické terapie (aktivizace, kognitivní rehabilitace jako složky aktivizace,

reminiscenční terapie, realitní orientace).
•

Komunikace asistenta s rodinným pečovatelem.

Cílem mé práce je na základě analýz případových studií zformulovat doporučení pro
asistenty odlehčovací služby ve výše uvedených oblastech. Doporučení z oblasti aktivace se
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nebudou týkat základních denních činností, např. hygiena, oblékání, stravování. Na toto téma
jsou dostupné poměrně četné publikace. Seznam literatury uvedu nakonec. Doporučení se
budou týkat vymezených aspektů předmětu zkoumání.

8.3 Výběr případů a techniky sběru dat
Vzorek pro tuto práci sestává z šesti případů klientů s DAT starších 65 let, o které bylo
pečováno v domácím prostředí a kteří využívali službu odlehčovací služby (respitní péče)
formou docházení asistenta do rodin nebo se pokoušeli o zavedení této služby. Ve všech
případech

byla

s klienty

v rámci

služby

vykonávána

aktivace

se

zapojením

prvků

nefarmakologické terapie (aktivizace, reminiscenční terapie a realitní orientace).
V případech osob s DAT je obtížné určit, který případ je běžný a který extrémní (jak
uvádí např. Pelikán, 1998; Hendl, 2005). Dle mého názoru staví.tato nemoc každého jedince,
včetně jeho blízkých, před extrémní situaci, kdy dochází k postupnému omezování fungování
a schopností jedince. V některých případech dochází dokonce k rozpadu celé osobnosti.
Z hlediska aktivace považuji za extrémní případy paní T. (případová studie 1) a paní O.
(případová studie 2). Paní T. byla mimořádně aktivní a motivovaná k činnostem, které ji
spojovaly se životem před onemocněním, i když pro ni byly náročné. Naproti tomu spektrum
aktivit paní O. bylo vzhledem k okolnostem výrazně omezeno. Zbývající čtyři případy
v oblasti aktivace výrazně nevybočují, ale nelze je vzhledem k uvedeným důvodům označit za
klasické.
Při

zpracovávání jednotlivých případových

studií

pro

tuto

práci

vycházím

z

dokumentace jednotlivých klientů (převážně vstupních formulářů) a ze svých vlastních
poznámek o práci s nimi. Sběr dat jsem realizovala prostřednictvím více metod: dokumentace,
nestrukturované rozhovory s klienty, s jejich rodinnými pečovateli. Taktéž vycházím ze své
vlastní práce - z příprav jednotlivých aktivit, z jejich aplikace u jednotlivých klientů,
z pozorování klientů při aktivaci a zapojování terapeutických prvků, z pozorování vývoje
jejich nemoci vzhledem k aktivaci v rámci volného času,

z pozorování zvládání ostatních

aktivit.
Nasbíraná

data

budu

uvádět

v chronologickém

pořadí

od

začátku

spolupráce

s jednotlivými klienty a jejich rodinnými pečovateli až po její ukončení. Chronologická
posloupnost dat v tomto případě umožňuje zachytit vývoj situace jednotlivých klientů, jejich
rodinných pečovatelů, vývoj a průběh spolupráce v čase. Vzhledem k progresivnímu
charakteru DAT je časový faktor pro aktivaci v rámci volného času jako předmětu zkoumání
důležitý.
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8.4 Struktura případových studií
Případové studie budu strukturovat narativním způsobem. Hendl (2005) uvádí, že dle
Yina (1994) představuje narativní struktura přímočaré podání případu. Zároveň Hendl (2005)
poukazuje v případě potřeby na možnost rozvádění linie děje a extenzivní narativní popis
daného případu za účelem jeho hlubšího pochopení. Narativní struktura je dle mého názoru
pro účel této práce nejilustrativnější. Nejlépe umožňuje zachytit situaci klienta a aktivaci jako
proces v průběhu vývoje. Jak jsem již výše uvedla, vycházela jsem při sestavování
případových studií z dat nasbíraných při své vlastní práci s klienty, samotný předmět
zkoumání se také mé práce týká. Pokud v případových studiích a analýzách figuruji, píši o
sobě v 1. osobě

jednotného čísla(tzv. „Ich forma"). Usnadní to orientaci v případových

studiích, protože v některých z nich figurují i jiní asistenti.
Každá případová studie bude rozdělena do časových úseků (např. 1. či 2. rok
spolupráce), ve kterých došlo k významným změnám, které měly vliv na předmět zkoumání.
Na začátku každého úseku uvedu pro snazší orientaci v textu body, které shrnou dané období.
Budou obsahovat následující údaje: tři okruhy symptomů DAT dle Jiráka (Jirák; Koukolík,
2004), včetně změn oproti předcházejícímu období, vykonávané činnosti se zapojením
terapeutických prvků, zdroje ze strany klientů pro aktivaci, témata řešená s klienty a jejich
rodinnými pečovateli, případně další užívané služby nebo jiné významné události (např.
hospitalizace, smrt partnera). Všechny tyto údaje ovlivňují kontext aktivace. Při popisu
zapojování terapeutických prvků vycházím z Jirákova dělení (Jirák; Obenberger; Preiss,
1998), ve kterém uvádí kognitivní rehabilitaci jako složku aktivizace. Budu tedy používat širší
pojem aktivizace a uvedu její obsah. Ve výčtu zapojovaných terapií nebudu uvádět validaci,
lifestyle approach, podporu soběstačnosti. Jedná se o přístupy k osobám s DAT, které
považuji za nutné uplatňovat u všech klientů.
Záměrně v případových studiích neuvádím stádium DAT, ve kterém se klienti nacházejí.
Toto „rozškatulkování" na jednotlivá stádia by mohlo být zavádějící, protože jednotlivé
funkce mohou být zasaženy nerovnoměrně. Např. úroveň narušení fatických funkcí může být
markantní a odpovídat 2. až 3. stádiu nemoci, zatímco exekutivní funkce mohou být poměrně
zachovány a odpovídat 1. stádiu. Proto se domnívám, že rozepsání jednotlivých příznaků je
ilustrativnější a slouží k vytvoření komplexního obrazu o konkrétním klientovi. Tři okruhy
symptomů nepopisuji proto, abych zdůraznila deficity jednotlivých klientů. Vždy uvedu i
činnosti, které konkrétní klient zvládal sám, a stále zachované schopnosti, na kterých jsem
stavěla při aktivaci. Pro asistenty odlehčovací služby je
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úkony či jejich dílčí části klient zvládá a které nezvládá, aby mohli včas poskytnout asistenci
a aby nedocházelo ke zbytečné frustraci klientů. Obdobně jsou koncipovány i individuální
plány - např. danou činnost zvládám sám, s pomocí.
Například paní X.Y. nezvládá zvednout sluchátko a vytočit číslo, ale pokud jí někdo pomohl, tak si bez
potíží přidržela sluchátko u ucha a komunikovala se svou sestrou. Pokud by byla frustrována nezdarem na
začátku činnosti, patrně by nezvládla ani další postup.

Případové studie budou zahrnovat následující oblasti:
•

Kontakt klienta či rodinného pečovatele s ČALS, uzavření smlouvy o poskytování
odlehčovací služby, konkrétní požadavek klienta, jeho prvotní očekávání od služby.

•

Základní údaje o klientovi (bez uvádění identifikačních dat): věk, stádium nemoci,
rodinná situace, případné využívání dalších služeb.

•

Vstup asistenta do rodiny, navázání vztahu s osobou s DAT a s dalšími členy rodiny,
náplň aktivace - vykonávané činnosti se zapojením terapeutických prvků.

•

Vývoj nemoci, dopad progrese na samotného klienta s DAT, na jeho okolí, na
aktivaci.

Všichni moji klienti a jejich rodiny souhlasili s tím, že budu jejich příběhy používat, za
zachování diskrétnosti, pro studijní účely. V případových studií nejsou uvedeny žádné
identifikační údaje.

8.5 Analýza případových studií
Dle Hendla (2005) začíná analýza případové studie již v terénu při sběru dat a končí
závěrečnou kompilací dat a vzorků. Výzkumník se při analýze snaží dát smysl shromážděným
údajům případové studie (Hendl, 2005). Jako techniku výzkumu jsem si zvolila analýzu
orientovanou na případ jako celek. Tento analytický přístup se dle Hendla (2005) zaměřuje na
hledání souvislostí, příčin a následků a umožňuje orientovat se na proces (v případě
dlouhodobé aktivace jedinců s DAT se vždy jedná o proces). Prvním krokem pro analýzu je
sepsání a zorganizování dat, dalšími kroky jsou segmentace, kódování a poznámkování.
Segmentace je rozdělení dat na segmenty, které jsou významné pro cíle výzkumu. Může to
být slovo, věta, odstavec, celý dokument. Jednotlivé segmenty se liší od předcházející a
následující části textu (Hendl, 2005).

V případě mého zkoumání se jedná o časové úseky

případových studií, ve kterých došlo ke změnám vzhledem k předešlému a následujícímu
období. Tyto změny měly vliv na aktivaci a na průběh služby. Kódování pomáhá popsat data.
Kódy se vztahují k úseku dat. Při kódování si výzkumník klade otázky, reflektuje a
zpracovává své představy (Hendl, 2005). V tomto případě se bude jednat o otázky typu:
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„Přijímá skutečně klient tuto aktivitu? Proč došlo v této aktivitě ke změně jeho výkonu?
Jakým způsobem je možné danou aktivitu modifikovat? Dává klientovi služba a aktivita
smysl? Co mohu jako asistentka udělat? Jak mohu podpořit rodinného pečovatele?"
Poznámkování zahrnuje zaznamenávání myšlenek a nápadů při sběru dat nebo při analýze.
Hendl (2005, s. 236) uvádí Bromleyovo schéma analytické indukce, které lze použít při
případových studií. Na základě analytické indukce lze formulovat tvrzení (v tomto případě
doporučení pro asistenty odlehčovací služby), které platí pro případy analyzovaného
problému. Postup je následující: jasně určit počáteční problém, shromáždit informace,
porozumět kontextu problému, navrhnout jeho vysvětlení a řešení, shromažďovat další
informace k jeho objasnění, kriticky posoudit řešení, porovnávat data mezi sebou, formulovat
vysvětlení, navrhnout nebo realizovat konkrétní kroky k řešení.
Při analýze se budu držet schématu analytické indukce a budu postupovat dle
následujících kroků: identifikace problému v příslušné oblasti v celém jeho kontextu,
aplikovaná, případně zvažovaná řešení, jejich zdůvodnění, posouzení a výsledek, shrnutí
včetně přínosu aktivace, jednotlivých terapeutických prvků a komunikace s rodinným
pečovatelem.
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9. Analýzy případových studií
V této kapitole uvedu analýzy jednotlivých případových studií, které jsou uvedeny
v přílohách. Pro přehlednost uvádím analýzy v pořadí, v jakém jsou v přílohách řazeny
případové studie.

9.1 Analýza případové studie č. 1
Identifikace problému v navázání vztahu paní T. - asistentka - vytvoření zajímavé
nabídky za zachování kompetence paní T..
První řešení - udělat otevřenou nabídku se širokou možností výběru.
Druhé řešení - udělat otevřenou nabídku s omezenou možností výběru ze dvou variant.
Lze říci, že paní T. byla dáma zvyklá na svůj aktivní styl života, který měla doposud ve
své kompetenci. Její zájmy byly v této době DAT limitovány.
Při našem prvním setkání bylo patrné, že již se svým synem mluvila o tom, že jí
představí „společnici". Paní T. svému synovi důvěřovala. Byla z celé situace rozpačitá, ale
službu

rovnou neodmítla. Stěžejním úkolem bylo vymyslet pro ni dostatečně lákavou

nabídku aktivit.
Při přípravě na první setkání s paní T. jsem vycházela z informací získaných od pana F.,
že je paní T. zvyklá vést aktivní a společenský život, který jí v současné době schází. Zároveň
je zvyklá rozhodovat o trávení svého času. Proto jsem zvolila formu otevřené nabídky, aby ji
klientka nevnímala jako kontrolní nebo direktivní. Ujistila jsem ji, že budeme dělat jen to, co
ona bude chtít (např.chodit na procházky, na výstavy). Paní T. souhlasila s touto nabídkou, ale
další vývoj ukázal, že byla příliš nespecifická.
Domluvily jsme se na telefonickém naplánování dalšího termínu setkání. Paní T. mi
dvakrát za sebou do telefonu kompetentně sdělila, že se jí ještě nezamlouvala žádná kulturní
akce, kam bychom mohly jít. Nastala situace, kdy klientka převzala zodpovědnost za náplň
služby, která přesahovala její rozhodovací schopnosti. Při dalším telefonátu jsem si zkusila
připravit dva návrhy programu sama.

Paní T. s jednou z variant souhlasila.

Nabídka

obsahovala užší specifikaci a zachovávala klientce možnost volby.
Poté došlo ke kontinuálnímu poskytování odlehčovací služby. Výběr programu ze dvou
variant se mi osvědčil po celou dobu spolupráce s paní T..Tento přístup jí umožňoval
zachovat si kompetenci rozhodovat o svém čase, v maximální možné míře vzhledem k DAT.
Identifikace problému v navázání vztahu pan F. - asistentka, paní S. - asistentka budování důvěry a navázání komunikace přijatelné pro všechny zúčastněné strany.
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Řešení pro pana F. - komunikace o průběhu služby a celé situace při zachování
informovanosti jeho matky.
V navázání vztahu mezi panem F. a asistentkou bylo ze začátku klíčové vybudování
vzájemné důvěry. Komunikace probíhala převážně telefonicky. O komunikaci s ním byla
průběžně informována i paní T., což bylo důležité pro proces navazování důvěry.
Napětí v komunikaci mezi paní S. a asistentkou
Zvažované řešení - hovořit s paní S. o vymezení role asistentky její matky.
Aplikované řešení - v průběhu služby jí svým chováním dávat najevo, že ji
nehodnotím.
V komunikaci mezi mnou a paní S. bylo několik měsíců napětí. Měla jsem dojem, že mě
paní S. vnímá osobu, která bude poukazovat na její deficity v péči o matku. Jednoznačně si
vůči mé osobě vymezovala teritorium, při mé návštěvě zůstala v jiné místnosti a dávala
najevo nespokojenost, když tam matka za jakýmkoli účelem vešla (např. pozdravit před
odchodem, po návratu). Proto jsem se rozhodla zvolit druhou variantu řešení, kterou jsem
považovala za méně invazivní. Popsané napětí v tomto období aktivaci paní T. neovlivňovalo.
Omezený pohyb po bytě paní T. principiálně vadil, lehko se přeorientovala na program, který
ji očekával.
Přibližně po šesti měsících služby se mnou paní S. začala postupně komunikovat. Paní
S. mi potvrdila své počáteční obavy, vnímala mě jako cizí element ve svém prostředí. V této
situaci byla připravená naslouchat, porozumět roli asistentky a akceptovat ji.
9.1.1 Prvních 8 měsíců spolupráce
Identifikace problému na začátku a v prvním období spolupráce - aktivace vytvořit vztah důvěry a strategii realizace jednotlivých aktivit.
Složky aktivace: doprovázení na úřady, procházky, návštěvy galerií a kaváren,
vyřizování korespondence.
Zvažované řešení - nechat situaci se volně vyvíjet a bezprostředně reagovat na vzniklé
potřeby paní T..
Aplikované řešení - vytvořit s paní T. plán pro provádění jednotlivých složek aktivace
(vyjednávání na úřadech, manipulace s penězi), který bude v budoucnosti podle potřeb
modifikovaný.
Konkrétní kroky pro vyřizování složenek a úřadů
Bylo zapotřebí: určit místo, kam bude paní T. složenky dávat, spočítat konkrétní částku
před výběrem peněz s ohledem na výdaje, nechat paní T. samostatně vyřizovat potřebné
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záležitosti v bance a na poště. Má asistence spočívala v jejím doprovodu, u přepážky jsem
stála krok za ní. Když potřebovala mou asistenci, zasáhla jsem. Většinou se jednalo o bližší
specifikaci jejího požadavku u přepážky.
Tyto aktivity přispívaly k udržování životního stylu paní T.. Zpočátku jsem si myslela,
že by paní T. vzhledem k DAT měla nárok na to, aby povinnost vyřizovat složenky převzala
její rodina. Vývoj situace ukázal, že právě toto zařizování je pro ni významným faktorem.
Bylo zdrojem jejího sebevědomí, přispívalo k udržování její aktivity a kompetence. Do těchto
aktivit bylo možné začlenit značný počet aktivizačních prvků i prvků realitní orientace.
Konkrétní kroky pro procházky a návštěvy kaváren, restaurací a galerií
První krok byl vždy výběr programu. Již výše jsem zdůraznila důležitost výběru ze dvou
možných variant, při jejich větším počtu byla paní T. zahlcena nabídkou.
Při návštěvách veřejných míst (kaváren, galerií) jsem se pokoušela vybírat návštěvnicky
méně exponované časy. Toto opatření doporučuje Buijssen (2006), aby nedocházelo k
nepřehlcení osoby s DAT podněty. V rozporu s tímto doporučením, jsem velmi brzy zjistila,
že paní T. toto opatření nevyhovuje. Byla ráda mezi lidmi, ráda je pozorovala. I v rušeném
prostředí byla schopna komunikovat. Z mé strany v tomto bodě bylo nutné nedržet se
doporučených zásad a aktivitu modifikovat dle přání a potřeb paní T..
9.1.2 9.-12. měsíc spolupráce
Identifikace problému - aktivace - u paní T. se ve více oblastech manifestuje narušení
exekutivních funkcí, omezuje se počet aktivit, které byla paní T. dříve schopna vykonávat
zcela samostatně nebo s minimální asistencí. Paní T. si je toho vědoma, za příznaky své
nemoci se stydí. Projevuje aktivní zájem uchovat si své kompetence a aktivity.
Zvažované

řešení - některé

aktivity

modifikovat

(např.

transport dopravními

prostředky), některé aktivity vypustit úplně, respektive převzít od paní T. (platby složenek).
Aplikované řešení - vytvořit přijatelnou nabídku asistence pro paní T. v problémových
oblastech, zachovat aktivní účast při všech její aktivitách. Vymyslet strategii, jak reagovat na
její plačtivé stavy ohledně zdravotního stavu.
Konkrétní kroky pro vyřizování složenek a úřadů.
Verbální signál „pozor" pro situace, ve kterých si paní T. nevěděla rady.
Paní T. stále ukládala složenky najedno určené místo. Při provádění transakcí v bance
nebo na poště často nevěděla, jak má pokračovat. I když jsem jí okamžitě poskytla asistenci,
na tyto situace reagovala paní T. pláčem a bezradností. Vzhledem ke stresu, který jí tyto
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situace způsobovaly, jsem paní T. nabídla, že mohu vyřizovat složenky za ni. Paní T. nabídku
nepřijala, řekla mi, že „přece nemůže být takový idiot".
Za chybu považuji

vynechání kroku modifikace nebo zjednodušení aktivity (Larkin,

1995), nebo nabídky pomoci (Buijssen, 2006).
Paní T. jsem navrhla modifikované řešení. Domluvily jsme se, že budu k přepážce
přistupovat současně s ní. V případě, že nebude vědět, jak má postupovat, podívá se na mě.
Paní T. modifikované řešení přijala. Signál „pozor" začala používat sama ze své iniciativy,
spolehlivě fungoval několik měsíců.
Konkrétní kroky pro procházky a návštěvy kaváren, restaurací a galerií
Modifikace aktivity zpomalením tempa a používáním signálu pozor , stejně jako při
vyřizování složenek.
Do této oblasti se zhoršení exekutivních funkcí promítalo méně markantně. Při
transportu dopravními prostředky bylo potřeba zpomalit tempo, aby získala paní T. časový
prostor naplánovat si postup při nástupu a výstupu. Při objednávání v kavárnách nebo
přidávání ingrediencí (cukr, smetana) do kávy fungoval spolehlivě signál „pozor".
Při kávě paní T. často hovořila o své nemoci a jak je pro ni těžké se s ní vyrovnat. Za
těchto situací vždy spolehlivě fungovaly prvky reminiscenční terapie - tj. vzpomínání na její
práci překladatelky a na její úspěchy.
Komunikace s panem F. a paní S. - Klíčové téma: volný čas paní T.
Komunikace spaném F. probíhala bez problémů. Při jeho návštěvách jsme spaní T.
společně zrekapitulovali průběh služby, plánovali další řešení do budoucna. V tomto období
bylo klíčovým tématem trávení volného času paní T. a rozšíření služby o HOME CARE. Při
plánování jsme vycházeli ze zachovaných schopností a dovedností paní T..
Komunikace s paní S. se v této době stabilizovala.
Přechodem z času služby do času běžného života byl společný rozhovor s paní T. a S.
zaměřený na rekapitulaci času stráveného odlehčovací službou. Tento zvyk ještě neměl
zásadní význam pro prožívání paní T.
9.1.3 2. rok spolupráce
Identifikace problému - aktivace - vzrůstá závislost paní T. na okolí při vykonávání
téměř všech činností. Jednalo se i o činnosti zapojované do aktivace (transport dopravními
prostředky, chození do banky, na poštu, oblékání). V reakci na progresi se intenzivněji
objevují behaviorální příznaky (agitovanost, afekty vzteku), které si paní T. zpětně uvědomuje
a stydí se za ně. Zároveň na vykonávaných aktivitách lpí. Paní S.uvádí, že se matka na tyto
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činnosti těší a jejich očekávání v redukuje její agitovanost ve dnech před mou návštěvou. Při
aktivaci vydá energii, v noci lépe spí a následující den je klidnější.
Bylo tedy zapotřebí vymyslet a vyzkoušet srozumitelnou formu (vzhledem k afázii)
instrukcí a nabídky asistence, aby bylo možné prováděné činnosti na důstojné úrovni udržet.
Zvažované řešení - některé z aktivit, konkrétně cesty na delší trasy dopravními
prostředky, výrazně modifikovat - zjednodušit. Omezit se na procházky v okolí bydliště, kde
byl i velký výběr kaváren. Nebyly by možné návštěvy galerií, které jsem zvažovala nahradit
prohlížením katalogů, které měla paní T. doma a několikrát mi říkala, že se na ně musíme
spolu podívat.
Aplikované řešení - zvažované řešení zůstalo pouze na úrovni úvah, paní T. jsem ho
nenabízela. Byla jsem poučena z předcházejícího období a rozhodla jsem se vymyslet
strategie pro zvládání stávajících aktivit.
Dílčím řešením této oblasti byla nabídka pana F. využívat při procházkách taxislužbu.
Paní T. tuto variantu odmítla, považovala ji za příliš drahou. Zároveň konstatovala, „že přeci
ještě není tak nemožná". S největší pravděpodobností si tuto nabídku dala do souvislosti
s těžkostmi při cestování. Její reakce mě překvapila. Cestování taxislužbou po Praze do
kaváren představovalo životní styl, na který byla paní T. zvyklá z dob svého produktivního
života.
Konkrétní kroky pro vyřizování složenek a úřadů - v této oblasti se zhoršení stavu
významně neprojevovalo. K přepážce jsme přistupovaly společně. Signál „pozor" přestal
nefungoval. V případě potřeby jsem paní T. poskytla asistenci. Ta již v podobných situacích
nepropadla panice. Naopak jsem měla dojem, že návštěvy v bance bere jako společenskou
událost. Vždy se dotazovala, jestli tam půjdeme a usmívala se přitom. V předešlých obdobích
považovala tuto aktivitu za nutnou součást svého života.
Konkrétní kroky pro procházky, návštěvy kaváren, restaurací a galerií - zavedení a
používání srozumitelných instrukcí.
V této oblasti se jednalo zejména o problémy při cestování- nástup, výstup. V domácím
prostředí jsem s paní T. vyzkoušela, které jednoduché slovní instrukce za doprovodu
vhodného gesta (např. postavte se, nabídnout jí ruku a naznačit pohyb vzhůru) jsou pro ni
srozumitelné.
Nacvičené instrukce byly aplikovány při cestování a procházkách. Z reakcí paní T. bylo
patrné, že si nutnost těchto opatření uvědomuje a stydí se za ně. Snažila jsem se jí proto
asistenci nabízet nepřímou formou - např.: zda ji můžu galantně nabídnou rámě (za
doprovodu vhodného gesta).
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Nepřímá asistence výrazně redukovala úroveň stresu pro paní T. a manifestaci afektů
zlosti po neúspěchu. Jistou nervozitu jsem u paní T. stále pozorovala. Často se na mě s
úzkostí otáčela, jako by chtěla zkontrolovat, zda jsem neodešla. Jednou jsem ji mimoděk
ujistila, ať nemá obavy, že vše zvládneme. Paní T. se očividně ulevilo. Proto jsem ji při
zpozorování nervozity toto ujištění opakovala zklidňujícím tónem hlasu.
Přemýšlela jsem, proč ujišťování paní T. potřebuje. Nikdy se nestalo, že bych paní T.
nechala samotnou na ulici. Po hlubší úvaze jsem dospěla k závěru, že paní T. se ve své
nemoci nemůže spolehnout na víc věcí, které dříve fungovaly automaticky. Toto ji
znejišťovalo ve všech oblastech života.
V tomto období docházelo i k deficitům v bazálních aktivitách. Tato skutečnost se
promítala vzhledem k časovému rozsahu služby i do aktivace. Postup řešení byl obdobný jako
u výše popsaných oblastí. Zavést srozumitelné instrukce a se držet doporučeného postupu pro
jedince s DAT.
Na větším významu v tomto období nabýval rituál rekapitulace činnosti před mým
odchodem (ve velké části ve večerních hodinách). Paní T.

byla spontánně motivovaná

k rekapitulaci činností a jejich vyjádření. Pokud to bylo zapotřebí, tak jsem ji nenásilně
doplnila. Tento rituál jí pomohl v uvědomit si, že je večer a čas klidu, neočekávala nabídku
další aktivity. Nevyžadovala ji ani po dceři. V klidovém rozpoložení také pocítila únavu po
celém odpoledni.
Komunikace s panem F. byla stabilizovaná.
S paní S. jsem v té době hovořila o náročnosti péče. Neměla kapacitu zúčastňovat se
svépomocných skupin v ČALS. Pomáhalo jí když slyšela, že není jediná, pro koho je tento
typ situace náročný.
9.1.4 3. rok spolupráce
Identifikace problému - aktivace
Dochází k prudkému zhoršení celkového stavu paní T., do aktivace se nejvíce promítá
zhoršení v oblasti fatických a praktických funkcí. Je důležité s ohledem na projevy a potřeby
paní T. správně určit moment, do kterého je ještě možná modifikace předešlých aktivit a kdy
je zapotřebí jejich vypuštění, aby nedocházelo k přetěžování paní T. Je důležité dešifrovat
nonverbální projevy, kterými se klientka snaží sdělit svá přání.
Aplikované řešení - nejprve výrazná modifikace aktivit, poté jejich vypuštění a
přeorientování se na zprostředkování příjemného zážitku.
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Zpočátku tohoto období jsem se vzhledem k stále projevovanému zájmu paní T.
pokoušela hledat způsoby, jak její spektrum aktivit udržet.
Vyřizování na úřadech převzal syn paní T., z jejích reakcí bylo zřejmé, že ji tento druh
aktivity zatěžuje, při jejich vykonávání projevovala výrazné známky neklidu.
Z ostatních aktivit byly zachovány procházky a návštěvy restaurací. Zpočátku tohoto
období bylo možné cestovat nízkopodlažním autobusem. Postupně se u paní T. rozvíjela
apraxie. V jejím důsledku paní T. nezvládala cestování, hrozilo jí zranění.
Proto jsem se rozhodla procházky omezit na úzký okruh jejího bydliště a na návštěvy
tamních restaurací. Zpočátku jsem měla obavy, jak paní T. omezení spektra aktivit přijme.
Z jejího chování se dalo předpokládat, že změny nezaznamenala. Vzhledem k rozvinuté afázii
již téměř nerozuměla světu kolem sebe. Snažila jsem se maximálně dešifrovat její nonverbální
projevy a zaměřit se na zprostředkování příjemného zážitku. Při tom jsem vycházela z jejích
nonverbálních projevů a z toho, co měla ráda v předešlých obdobích (např. dobré jídlo,
líčení). Když šla ke dveřím, snažila jsem se zjistit, zda chce jít ven. Většinou jsem jí ukázala
kabát a boty, kladná odpověď byl úsměv a pokývání hlavou. Oblékání bylo technicky
náročné. Když jsem pak paní T. nasměrovala před zrcadlo a ukázala, jak jí to sluší, i v této
fázi onemocnění se jí rozzářily oči a podle jejího výrazu ve tváři se dalo usuzovat, že se cítí
příjemně.
V komunikaci s panem F. bylo v tomto období stěžejní objektivně mu vylíčit celkovou
situaci. Pan F. bezprostředně přerušil služební cestu a přijel.
S paní S. jsem v té době hovořila o charakteru nemoci, o obtížnosti přijmout, že
progresi nelze zastavit nebo zvrátit. Vzhledem k popsaným okolnostem byla paní T. na konci
tohoto období hospitalizována.
9.1.5 Shrnutí
V oblasti aktivace bylo po celou dobu spolupráce s paní T. možno stavět na jejích
zájmech a aktivitách. Do aktivace byly zapojovány prvky aktivizace (vyřizování na úřadech,
nákupy, výstavy), reminiscenční terapie (vzpomínání na její život a pracovní úspěchy),
realitní orientace (především práce s diářem).
Díky jejich rozmanitému spektru a míře motivace paní T. nebylo nutné v jakékoli
podobě přejít k aktivitám, které Larkin (1995) označuje jako „busywork" (český ekvivalent
nejspíše činnost pro činnost). Myslím si, že energie, s jakou paní T. se svou nemocí bojovala,
byla mimořádná. Projevovala zájem i o činnosti, které pro ni musely být obtížné i za
asistence.
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K výraznému omezení vykonávaných aktivit došlo prakticky až přibližně pět měsíců
před její smrtí. Konečný podnět k omezením nevyšel ze strany paní T., ale z mé iniciativy.
Klíčovým bodem při aktivaci bylo, po celou dobu v co největší míře, zachování
životního stylu paní T. a jejích kompetencí. Proto byly vždy problematické momenty, kdy
došlo ke zhoršení a bylo zapotřebí najít způsob, jak řešit nově vzniklá omezení tak, aby byly
pro paní T. přijatelné.
Paní T. si v podstatě každé zhoršení uvědomovala a snažila se ho překonat. Tyto
přechodové momenty byly vždy obtížné, často s manifestací výrazných behaviorálních
příznaků v podobě stavů tenze, úzkosti, afekty vzteku zamířené na celou situaci. Z mé strany
bylo vždy zapotřebí neukvapovat se v nabídkách řešení, respektive neuchylovat se přímo
k přebrání aktivity (např. zkušenost se složenkami v prvním období spolupráce), nebo
kjejímu výraznému zjednodušení. Bylo důležité vymyslet pro paní T. přijatelnou nabídku
pomoci v podobě modifikované asistence (např. nabídnout rámě při výstupu z dopravního
prostředku). Poté, co byla zavedena inovativní strategie zvládání problému, situace se vždy
zlepšila.
V kritických okamžicích etap, kdy docházelo ke zhoršování nemoci, také pomáhalo
zapojení prvků reminiscenční terapie, konkrétně vzpomínání na práci a úspěchy paní T..
Domnívám se, že k udržování aktivity a kompetencí paní T. významně přispělo
vyřizování výběrů peněz, placení složenek, chození na menší nákupy. Tyto aktivity
představují povinnosti, které patří k životu. Ze svých vlastních zkušeností a ze zkušeností
svých kolegyň, se kterými jsem tento bod konzultovala, vím, že za osoby s DAT tyto
povinnosti přebírá rodina. Nácvik praktických dovedností pojmenovává Jirák (Jirák;
Obenberger; Preiss, 1998) jako významný aktivizační faktor.
Paní T. asistenci odlehčovací službu přijala jako jednu ze svých aktivit, kterou postupně
začínala vnímat jako samozřejmou součást této etapy života. Vyplývalo to z rozhovorů s paní
T. i s její rodinou. Služba byla také jedním z nástrojů udržení jejího životního stylu, který byl
aktivní a plný společenských událostí. Sama to několikrát při různých příležitostech (na poště,
v kavárně, na výstavě) pojmenovala: „ Já jsem tak ráda, že to ještě pořád dělám".
Pan F. a paní S. největší přínos odlehčovací služby spatřovali ve zpestření a zaplnění
času své matky, které podle jejich sdělení přispívalo k udržení její čilosti, a v asistenci
v potřebných oblastech (úřady). Taktéž oceňovali podporu a doporučování řešení v situacích
zhoršení nemoci matky.
Paní S. vítala pravidelnou přítomnost třetí osoby. Podle svých slov byla sociálně
izolovaná, jako značné procento rodinných pečovatelů. Vítala možnost si s někým promluvit
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o těžkostech spojených s pečováním. V pokročilejších fázích nemoci paní T., kdy již byla
v náplni svého času převážně závislá na svém okolí, paní S. oceňovala čas, kdy po ní její
matka nevyžaduje „zabavování". Uváděla, že je matka klidnější, když ví, že brzy přijdu a má
tak perspektivu, že se bude něco dít. Aktivace působila preventivně proti behaviorálním
příznakům DAT či přispívala k jejich redukci.
Pro aktivaci měla kvalita komunikace s paní S. přínos hlavně v zavedení rituálu
rekapitulace při ukončování návštěvy. Paní S. měla přehled o tom, jak její matka strávila
odpoledne, jak dopadlo vyřizování. Paní T. si uvědomila, že aktivita skončila, vyladila se na
klid a nesetrvávala v očekávání další činnosti. Kdyby tento rituál neproběhl, vedlo by
ukončení aktivit ke zvýšení její agitovanosti nebo jiných behaviorálních příznaků DAT.
Služba by byla kontraproduktivní.

9.2 Analýza případové studie č. 2
Identifikace problému v navázání vztahu paní O. - asistentka - asistentka je uvedena
jako dozor nad paní O..Paní O. se cítí trapně, verbálně sice vyjadřuje souhlas: „Pojďte dál,
posaďte se". Ale nonverbálně je očividné, že se hodně snaží, aby se chovala zdvořile.
Zvažované řešení - zorganizovat společné sezení s paní O. a panem R., na kterém bych
jim oběma vysvětlila charakter mé práce, tj. že se nejedná o dozor, ale o zpestření času. Tento
krok jsem nakonec neučinila, protože se mi zdál vzhledem k silným projevům popření a
hněvu vůči manželčině nemoci ze strany pana R. příliš invazivní, s malou nadějí na úspěch.
Aplikované řešení - představit se paní O. sama jako někdo, kdo tam je pro ni, kdo s ní
bude vykonávat činnosti, které má ráda a které ji těší. Od rodiny jsem již měla informace o
jejích zájmech. Mohla jsem s ní na toto téma navázat rozhovor.
Tento postup byl účinný, přibližně na třetí návštěvě jsem vnímala, že má paní O. radost,
že mě vidí. Zmizel rozpor mezi jejími verbálními a nonverbálními projevy. Paní B.
potvrzovala, že se na mě její matka těšila.
Identifikace problému - navázání vztahu s paní B. - paní B. si je vědoma
progresivního charakteru onemocnění. Občas je

zoufalá, obává se, jak bude situaci

v domácím prostředí řešit v budoucnosti.
Aplikované řešení - doporučení možného rozšíření služeb.
Identifikace problému - navázání vztahu s panem R. - pan R. je ve fázi silného
popření nemoci. Zastává názor, že by se manželka mohla více snažit a mohla mít větší ohledy
na něj a na jejich dceru. O svých pocitech má potřebu se mnou komunikovat, někdy i před
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svou manželkou. Domníváme se, že některými svými výroky manželce komplikoval přijetí
nové asistentky. Pro dospělého člověka je nedůstojné a nepřijatelné, aby na něho někdo v jeho
bytě dohlížel.
Zvažované řešení - hovořit o situaci s paní B., která v té době neměla tak silné obranné
tendence. Pokusit s e j í vysvětlit, že je důležité, aby pan R. své pocity neventiloval před paní
O.. Ta se poté cítí ponižovaná a odložená, po dobu služby je v tenzi. Toto může ve svých
důsledcích vést k neefektivitě služby nebo k jejímu úplnému odmítnutí. V té době ještě měla
paní O. zachované zábrany a společenské zásady (např. k cizím lidem a hostům se chová
zdvořile). Nahromaděnou tenzi si uvolní po odchodu asistentky.
Aplikované řešení - nakonec jsem se rozhodla přímo promluvit s panem R.. Upozornila
jsem ho na možnost navštěvovat svépomocnou skupinu rodinu pečovatelů ČALS - Čaje o
páté. Pokusila jsem se mu vysvětlit totéž, co jsem mu původně chtěla zprostředkovat přes
rozhovor s paní B.. Situace se o něco zlepšila, pan R. své pocity před manželkou ventiloval
méně.
9.2.1 1. rok spolupráce
Identifikace problému - aktivace - problém při vstupu do rodiny se promítá i do této
oblasti. V kontextu celé situace si u paní O. střídají stavy, kdy službu vnímá jako zpestření
času (postupem času se stávají častější) a kdy se cítí odložena a pod dohledem. Při aktivaci se
její stavy promítají těžkostí udržet klientčinu pozornost u dané aktivity, často volala manžela,
který byl většinou v bytě přítomen.
Oblasti aktivace: společenské hry, slovní hříčky, rozhovor, procházky - trénování
chůze.
Zúžené spektrum aktivit vzhledem k motorickým obtížím a lokalizaci bytu (třetí patro
bez výtahu).
Aplikované řešení - snaha co nejvíce klientku zapojit do výběru aktivit, které budeme
v průběhu služby vykonávat, navazovat při tom v maximální možné míře na její dřívější
zájmy. V kritických okamžicích, kdy jsem vnímala, že se cítí trapně, jsem se snažila
zapojovat do hovoru témata jejích úspěchů. V mládí pracovala jako ošetřovatelka v ordinaci
pro pacienty z tuberkulózou, úspěšně a ráda se starala o domácnost. Vyjádření uznání z mé
strany ji vždy podpořilo její sebevědomí, cítila se respektována.
Problematickou oblastí aktivace bylo trénování chůze formou procházek. Tento
požadavek přišel od rodiny v době, kdy můj vztah s paní O. byl již pozitivní v tom smyslu, že
mě přestala považovat za dozor. Pro mě jako asistentku odlehčovací služby vzniklo dilema,
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zda mám využít vztahu s klientkou a znalosti jejích zájmů a zálib k tomu, abych ji pro trénink
chůze motivovala. Byla jsem si vědoma toho, že její úplná imobilita povede k enormní zátěži
její rodiny, nebo k nutnosti umístění paní O. do zařízení rezidenčního typu. Odlehčovací
služba je zaměřená na prevenci vzniku potřeby umísťování osob s DAT do zařízení
rezidenčního typu. Proto jsem se rozhodla pokusit se o motivaci paní O.. Vše je blíže popsáno
v případové studii. V analýze věnuji situaci prostor proto, že si myslím, že jsem jako
asistentka překročila hranice. I když paní O.

s tréninkem chůze souhlasila, byl to pro ni

negativní zážitek, mohla se začít obávat přetěžování a direktivity z mé

strany. Shodou

okolností k těmto rizikům nedošlo.
9.2.2 2. rok spolupráce
Na přelomu prvního a druhého roku spolupráce byla paní O. několik měsíců
hospitalizována. Odlehčovací služba nebyla přerušena a probíhala v nemocničním prostředí ,
aby se ulevilo rodině a aby byla zmírněna celková deaktivace paní O..
Identifikace problému - aktivace v nemocničním prostředí - je nutné vymyslet
aktivity, které v maximální možné míře upoutají pozornost paní O. a budou obsahovat prvky
realitní orientace za účelem zmírnit tenzi a dezorientaci paní O..
Paní O. se opakovaně ptala, co má dělat. Vzhledem k okolnostem hospitalizace byla
výrazně neklidná, její pozornost fluktuovala. Spektrum aktivit zůstávalo vzhledem kjejich
omezení v domácím prostředí téměř stejné, působila zde řada rušivých elementů - větší počet
pacientů na pokoji, úkony zdravotnického personálu (podávání léků, měření tlaku, teploty).
Paní O. nedokázala rozlišit, kdy mluví někdo na ni, na některou z jejích spolupacientek, nebo
jestli spolupacientky hovoří mezi sebou. Takovéto prostředí je pro komunikaci a aktivaci
osoby s DAT nevyhovující. Za daných okolností se situace nedala ovlivnit.
Paní O. rodinu, mě i ostatní asistentky rozpoznávala od zdravotnického personálu. Podle
personálu a spolupacientek byla paní O. klidnější, když u ní někdo z výše jmenovaných osob
byl.
Aplikované řešení - soustředit se převážně na rozhovor s tématikou týkajícího se jejího
života, její rodiny, bydliště, ročního období (reminiscenční terapie, realitní orientace).
Výhoda rozhovoru byla, že ho paní O. neměla zautomatizovaný, jako např. hru člověče
nezlob se. Absorboval více její pozornosti. Ostatní typy aktivit (slovní hříčky, němčina, hra
země-město) byly příliš náročné na to, aby byly prováděny rušném prostředí jako je
nemocniční pokoj.
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Prvky reminiscenční terapie, vzpomínání na život paní O. a na její práci ošetřovatelky,
přispívaly i ke zvýšení jejího statutu před spolupacientkami a zdravotními sestrami. Občas
zaslechly část našeho rozhovoru. Paní O., respektive projevy její nemoci, byly pro
spolupacientky a zdravotní sestry velmi náročné (např. neklid, opakované otázky kde je, co
má dělat, rušení nočního klidu). Informace, že dříve byla člověk, který hodně dával a
vykonával těžkou práci pro druhé, zvýšila její statut. Pro okolí přestala být „tou, která dělá
těžkosti".
Identifikace problému - témata řešená s rodinou - plánování strategie, jak zvládat
situaci po návratu paní O. do domácího prostředí. Vzhledem k okolnostem bylo nutné pro
zvládnutí situace v domácím prostředí odlehčovací službu navýšit.
Bylo zřejmé, že se paní O. vrátí domů nepohyblivá, s četnými proleženinami, které se
budou obtížně hojit vzhledem k diabetu melitu. Kvůli proleženinám bylo zapotřebí paní O.
často polohovat.
Identifikace problému - aktivace po návratu domů - celkové zhoršení stavu paní O..
Při aktivace je nejvíce patrné zhoršení v oblasti kognitivních funkcí, výrazný pokles motivace
a zvýraznění behaviorálních a psychologických příznaků (tenze, agitovanost, časté dotazy co
má dělat i v průběhu činnosti).
Dále dochází k nárůstu objemu služeb, což vede k její dezorientaci. Paní O. jednotlivé
asistenty a zdravotníky od sebe nerozeznává.
Asistentky se pro ni stávají anonymními osobami, naprosto cizími osobami, které
docházejí do jejího bytu a tráví s ní čas. Podle mého názoru, vedla tato situacek naprosté
ztrátě jejího pocitu soukromí.
Cítila jsem, že by tento čas raději trávila s manželem nebo s dcerou. Vzhledem k
náročnosti péče o ni nebylo možné. Situace vedla k tomu, že se paní O. chovala formálně
slušně. Mou přítomnost ani činnosti verbálně neodmítala, i když měla řečové dovednosti
dostatečně zachovány. Z jejích nonverbálních projevů bylo mnohdy patrné, že čas trávený
službou pouze přečkává. Ostatní kolegyně měly obdobnou zkušenost.
Aplikované řešení 1 - snaha o navození pocitu soukromí paní O..
Když jsem na paní O. pozorovala pocity únavy, pojmenovávala jsem, že cítím, že je
unavená a že by si asi ráda odpočinula. Paní O. souhlasně přikyvovala. Nabídla jsem jí
časopis na prohlížení a nechala ji v místnosti samotnou. Paní O. souhlasila a zdálo se, že toto
řešení vítá. Ale za krátkou chvíli začala volat: „Kde jste kdo, co mám dělat". Když jsem se
vrátila do místnosti, vnímala jsem její výrazný neklid.
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Toto řešení jsem zkusila ještě jednou, ale s tím rozdílem, že jsem zůstala v místnosti.
Reakce paní O. byla stejná -zneklidnění a otázka: „Co mám dělat"?
Aplikované řešení 2 - časté střídání aktivit, jejich drobné modifikace, zapojování
rozhovoru, simulace aktivit běžného života, aktivity doprovázet komentářem za účelem
získání a udržení zájmu a pozornosti paní O..
Identifikace problému - komunikace s panem R.

- pan R. ztrácí své soukromí a

teritorium, tuto skutečnost v ještě nepřijímá.
Vzhledem k uspořádání bytu a v důsledku zhoršení motoriky, musela paní O. trávit
veškerý čas v místnosti, která bývala dříve v průběhu dne teritoriem jejího manžela.
Identifikace problému - vliv na aktivaci - dochází k situaci, kdy paní O. a pan R. jsou
v jedné místnosti. Pan R. se věnuje své činnosti a jakýkoli kontakt ze strany manželky odmítá
s tím, že na povídání tam má asistentku.
Tyto okolnosti více evokovaly v paní O. pocit, že je na čas asistence rodinou odložena.
Přítomnost manžela ještě více rozptylovala její pozornost.
Domnívám se, že ani ve vztahu kpanu R. služba nenaplňovala svůj účel. Neměl
příležitost se nerušeně odreagovat a odpočinout si.
Zvažované řešení - vysvětlit situaci panu R. a paní B. a pokusit se, aby pan R. v době
služby nebyl ve stejné místnosti.
S předložením tohoto návrhu jsem váhala. Byla jsem si vědoma, že tuto situaci nelze
dlouhodobě udržet. Zároveň jsem nepovažovala za vhodné, v roli asistentky doporučovat
panu R., ve které místnosti svého vlastního bytu se má zdržovat.
K tomuto rozhovoru nedošlo, pan R. byl hospitalizován.
Po návratu z nemocnice se jeho přítomnost ve stejné místnosti v době služby opakovala,
ale okolnosti se změnily. Podle reakcí paní O. byla jeho přítomnost přínosem.
Identifikace problému - komunikace s paní B. - paní B. využívá čas, který získá
poskytováním odlehčovací služby, vyřizováním záležitostí ohledně své matky (pronájem
polohovacího lůžka, jiných pomůcek), nebo návštěvami otce v nemocnici. Po návratu domů
přebírá péči o matku. Nemá žádný prostor na odpočinek a relaxaci. Cítí se vyčerpaná, má
strach z budoucnosti a začíná mít zdravotní problémy.
Navržené řešení - využít možnosti krátkodobého respitního pobytu pro paní O.
v geriatrickém centru. V průběhu pobytu by paní B. získala čas pro zajištění zbývajících
záležitostí a pro odpočinek.
Pro paní B. byl tento návrh nepřijatelný, obávala se dalšího zhoršení matčina
zdravotního stavu, které by změna prostředí mohla způsobit.
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9.2.3 3. rok spolupráce
Identifikace problému - aktivace - přetrvávají problémy z předešlého období, dochází
k dalšímu zvýraznění manifestace behaviorálních a psychologických příznaků DAT. Tenze
paní O. je stále silnější a intenzivnější, často pláče, protože je její manžel již rok v nemocnici.
Pan R. je v té době ve skutečnosti již po smrti, varianta dlouhodobé hospitalizace je dle
doporučení gerontopsychiatra pro paní O. přijatelnější. V důsledku toho je stále obtížnější
paní O. motivovat pro jakoukoli činnost a udržet její pozornost.
Sama si začíná říkat o úlevovou činnost, chce se dívat na televizi. To v předcházejících
období nedělala, sledovat televizi podle sdělení rodiny odmítala. Pravděpodobně šlo o
známku únavy z činností.
Zvažované řešení - vykonávané činnosti zjednodušit, aby nebyly pro paní O. namáhavé
(např. hra člověče nezlob se s jednou figurkou, u hry země-město vynechat písmena, která
paní O. činila obtíže).
Aplikované řešení - reagovat empaticky na stavy pláče ohledně hospitalizace pan R.,
např. „Chápu, že pláčete, já bych na Vašem místě také plakala".
Respektovat přání paní O. sledovat televizi, zapojovat komentář. Pokud si to paní O.
přála, sledování televize kombinovat se zjednodušenými aktivitami (např. hra člověče nezlob
se, země-město).
Ze začátku jsem měla obavy, aby paní O. u televize neusínala. Zabránit nebo eliminovat
denní spánek bylo v té době jedením z klíčových požadavků na asistenty. Noční spánek paní
O. se stále zhoršoval. Z výrazu paní O. při sledování televize byla patrná soustředěnost,
zapojování komentářů neodmítala.
Dávala najevo, že ji sledování televize a rozhovor skutečně těší.
Proložení sledování televize dřívějšími aktivitami v některých momentech vítala.
Jakmile jsem z jejího výrazu zpozorovala únavu, nabídla jsem

paní O. možnost sledovat

televizi.
Identifikace problému - komunikace s paní B. - paní B. spoléhá, že činnost
vykonávaná s asistenty přispívá u matky k udržení kognitivních funkcí a působí preventivně
proti jejich dalšímu zhoršování. Další benefit spatřuje v tom, že se její matka činnostmi unaví
a bude v noci spát.
Myslí si, že sledování televize v průběhu odlehčovací služby je zbytečné plýtvání času,
který by mohl být využit k tréninku kognitivních funkcí. Televizi může matce zapnout po
odchodu asistenta kdykoli.
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Aplikované řešení - pokusit se paní B. vysvětlit, že je důležité respektovat přání její
matky. Doba strávená odlehčovací službou představuje mnoho hodin denně. Intenzivní
trénink kognitivních funkcí v současné situaci
vykonávání

aktivit

proti její

vůli.

Pro

přetěžuje paní O. a znamená to pro ni

další

užívání

služby jsou

tyto

okolnosti

kontraproduktivní. Dlouhodobé přetížení paní O. by také mohlo vést k zesílení tenze a její
agitovanosti.
Paní B. mé vysvětlení přijala, nadále jsem měla dojem, že zapnutou televizi vidí nerada.
9.2.4 Shrnutí
Po celou dobu byly v oblasti aktivace nejúspěšnější aktivity, které vycházely
z dřívějších zájmů paní O.. Do aktivace byly začleňovány prvky aktivizace (společenské hry,
slovní hříčky, procvičování německého jazyka, simulace běžných událostí), reminiscenční
terapie (vzpomínání na mládí, práci ošetřovatelky), realitní orientace (co je dnes za den, roční
období).
V případě paní O. bylo spektrum vykonávaných aktivit výrazně omezeno kvůli více
faktorům.
Motorické obtíže a bariérovost prostředí postupem času omezily životní prostor paní O.
pouze na prostředí bytu, většinou jen na jednu místnost.
Výrazná hodinová dotace odlehčovací služby a vysoký počet asistentů vyžaduje
rozdělení omezeného spektra aktivit, aby nedocházelo k jejich opakování v průběhu krátkého
časového intervalu.
Souhra těchto faktorů vedla k tomu, že u paní O. byly v rámci aktivace zapojeny
„busywork" (Larkin, 1995) v podobě výtvarných činností (vykonávané s kolegyněmi) a
simulace činností běžného života. Tyto aktivity v tomto případě zařazuji do kategorie
„busywork", protože nevycházely z aktuální potřeby domácnosti (např. plánování nákupu).
Představovaly způsob záživného trávení času.
Domnívám se, že se jednalo o „busywork" pouze částečně. Při výtvarných činnostech si
paní O. procvičovala jemnou motoriku. Při simulaci běžných činností se paní O. znovu
v myšlenkách vracela do reálného života (prvky realitní orientace),hledala jejich řešení
(kognitivní rehabilitace/aktivizační terapie).
Po celou dobu spolupráce se u paní O. střídaly momenty, kdy službu přijímala kladně a
považovala ji za zpestření času, s momenty, kdy ji vnímala jako dozor. V těchto momentech jí
nejvíce pomáhalo zapojení prvků reminiscenční terapie (vzpomínání na práci ošetřovatelky).
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Odlehčovací službu přijímala paní O. jako jednu ze svých aktivit pouze na začátku
spolupráce (před hospitalizací v nemocnici). Bylo to patrné z jejích projevů: „ To jsem ráda,
že jste přišla, zase se pobavíme", mé tvrzení potvrzovala rodina zpětnou vazbou.
Po návratu paní O. z nemocnice došlo k potřebě výrazného nárůstu služby, která vedla
ke ztrátě jejího soukromí. Služba pro ni nepředstavovala již jen jednu z aktivit pro zpestření,
ale

aktivitu

hlavní,

která

byla

nutností.

Nejvýznamnější

a

nejoblíbenější

představovala v tomto období simulace běžných životních situací, která pro

aktivitu

paní O.

v

„umělých" podmínkách představovala propojení s reálným životem a s činnostmi, které
vykonávala dříve.
Postupné zhoršování kognitivních funkcí paní O. se do aktivace promítalo zvýšenou
nervozitou a dotazy, co má dělat. Fungovala modifikace - zjednodušování aktivit (např. hra
člověče nezlob se s omezeným počtem figurek nebo při hře země-město redukovat dle
náročnosti počet písmen).
Pan R. v průběhu času manželčinu nemoc přijal. V době služby se věnoval svým
zájmům, později pospával. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a nemožnosti chodit průběhu
služby na procházky, se staly asistentky jedinými osobami, se kterými kromě své rodiny
přicházel do styku.
Pro paní B. představovala odlehčovací služby úlevu v tom smyslu, že zvládala vyřizovat
přidružené záležitosti. Její situace byla o to náročnější, protože pečovala souběžně o dva
rodiče najednou. Proto služba přispěla k vytvoření prostoru pro odpočinek a relaxaci pouze
částečně. Nejvíce patrný byl přínos služby v oblasti relaxace a odpočinku na začátku
spolupráce.

9.3 Analýza případové studie č. 3
Identifikace problému - navázání kontaktu s paní P. - okolnosti prvního setkání
vytváří dojem, že účelem služby je dozor nad paní P..
K mému prvnímu setkání s paní P. došlo těsně před odjezdem její rodiny. Poté jsme celý
den zůstaly samy.
Paní E. mě paní P. představila. Uvedla, že mě pozvala proto, aby jí nebylo smutno a aby
se měla na koho obrátit, kdyby něco potřebovala.
Po jejich odchodu mě paní P. začala ujišťovat, že nic neprovádí a že nepotřebuje hlídat.
Klidně si můžu číst nebo zdřímnout.
Aplikované řešení - ujistit paní P., že ji nepřicházím hlídat. V případě, že bude mít
chuť, tak si můžeme popovídat. Paní P. se usmála „no tak jo", ale moc Vás obtěžovat nebudu.
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Později zvážené řešení - po první návštěvě u paní P. jsem si uvědomila, že by bývalo
bylo vhodné navrhnout rodině schůzku nebo dvě ještě před tím, než jsme s paní P. trávily
samy společně dvanáct hodin. Jedná se o dlouhý časový úsek a paní P. ho mohla považovat za
velký zásah do soukromí, nebo se cítit přímo v nebezpečí. Rizikový faktor v případě paní P.
představovaly bludy, kdy měla pocit, že se jí do bytu nastěhovali cizí lidé. V důsledku toho
propadala panice. Byla jen náhoda, že takto dlouhá služba při prvním setkání u ní bludy
nevyvolala.
9.3.1 1. rok spolupráce
Identifikace problému - aktivace - získat si důvěru paní P. v tom smyslu, že budu
respektovat její soukromí, že ji nebudu do ničeho nutit. Manifestace behavioráních a
psychologických příznaků DAT formou časové dezorientace a bludů, po kterých byla paní P.
ve stavu zvýšené tenze.
Paní P. při první návštěvě často odcházela do svého pokoje, se slovy že si jde
odpočinout. Od paní E. jsem při tom měla informace, podle kterých paní P. přes den většinou
odpočívá v sedě na gauči v obývacím pokoji.
Paní P. se nejspíš obávala toho, že bych ji rušila, zatahovala do rozhovoru či do nějaké
jiné činnosti. K těmto obavám mohlo přispět i mé dotazování ohledně toalety, které jsem poté
nahradila nepřímým upozorňováním. Tato obava, že nebudu respektovat její přání, nebo že ji
budu opravovat, způsobovala i zdrženlivost při samotné aktivaci - „nevím jestli si vzpomenu
dobře" a mohla by v budoucnu vést i k jejímu odmítání.
Aplikované řešení 1 - snažit se svým chováním obavy paní P. vyvrátit. Nikdy ji do
ničeho nenutit, neopravovat.
Paní P. se chovala uvolněněji, ale stále odcházela do svého pokoje.
Aplikované řešení 2 - přímo problém před paní P. pojmenovat.
Když jsem zpozorovala, že paní P. začíná být unavená a neklidná, tak jsem to
pojmenovala: „Vidím, že jste unavená a ráda byste si odpočinula. Klidně si zde můžete, jak
jste zvyklá, zdřímnout, já si zatím budu číst časopis". Paní P. se usmála: „Šlo by to tak"?
Po tomto pojmenování se celkový průběh asistence uvolnil. Paní P. dostala zprávu, že je
a bude respektována. V případě potřeby jsem ji toto ujištění opakovala.
Oblasti aktivace - většina aktivit je založena na reminiscenci - vzpomínání na
minulost, sledování filmů pro pamětníky.
Zpočátku jsem měla obavy, aby vzpomínky na minulost paní P. nerozplakávaly.Všichni
členové její rodiny, kromě vnuka, již byli po smrti. Ale z výrazu ve tváři bylo patrné, že paní
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je P. se vzpomínkami dobře. Prvky reminiscenční terapie neplnily tedy pouze funkci
procvičování a udržování staropaměti, ale příjemné náplně času.
Komunikace s rodinou probíhala na velmi dobré úrovni, nevyskytovaly se žádné
problémy, které by se promítaly do služby či aktivace.
9.3.2 Polovina 2. roku spolupráce
Identifikace problému - aktivace - včas rozpoznat míru úbytku v oblasti straropaměti
ve srovnání s předcházejícím obdobím a přestat se snažit tento úsek paměti udržet.
Aplikované řešení 1 - využít informace o životě a významných událostí ze života paní
P. a snažit s e j e oživit a udržet v její paměti.
Záliba paní P. ve vyprávění stále trvala, ale zaměřovala se více na události časově
vzdálenější. Kladla jsem jí otázky týkající se událostí, ke kterým se již nevracela. Paní P.
většinou odpovídala, že o tom již nic neví, někdy si matně na něco vzpomněla. Pokoušela
jsem se ji navést a začala jsem vyprávění sama. Paní P. potvrzovala, že si událost správně
pamatuji, dokonce lépe než ona. Z jejího výrazu byla poté patrná úzkost.
Aplikované řešení 2 - na základě nonverbálních projevů paní P. přizpůsobit aktivitu
rozhovoru zaměřeného na vyprávění a věnovat se událostem časově vzdálenějším.
9.3.3 Shrnutí
Po celou dobu spolupráce byla aktivace postavená na aktivitách, které paní P. spojovaly
sjejím životem v
(vyprávění,

minulosti. Nejvíce byly začleňovány prvky reminiscenční terapie

sledování

fdmů

pro

pamětníky).

Dále

realitní

orientace

(představení,

zdůrazňování, kde se právě nacházíme) a aktivizační terapie (pojmenovávání herců,
rozebírání obsahu krátkých článků).
Výše jmenované aktivity absorbovaly pozornost paní P. a očividněji těšily, nebylo tedy
nutné přistoupit k „busywork".
Při reminiscenci jsem měla zpočátku obavy, aby vzpomínky nebyly pro paní P. příliš
smutné. Kromě vnukají již všichni příbuzní, včetně syna, zemřeli. Ale paní P. byla se svými
vzpomínkami ráda.
Pro aktivaci bylo klíčové, zejména na začátku spolupráce, ujistit paní P., že bude
respektováno její soukromí, nebude do ničeho nucena a že na ni nebudu dohlížet.
Paní P. službu přijala jako společenskou událost formou návštěvy. Lze tedy napsat, že ji
přijala jako jednu ze svých aktivit.
Její rodina využívala čas strávený odlehčovací službou ke svému oddechu.
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9.4 Analýza případové studie č. 4
Identifikace problému - navázání kontaktu s paní C. - paní C. je vzhledem
k okolnostem vystavována častým změnám prostředí (onemocnění dcery, střídání obou dětí
v péči o ni, změny asistentky). Její nemoc rychle postupuje.
Paní C. je na službu zvyklá, neodmítá ji, ale vyjadřuje obavu, aby se s ní nová asistentka
nenudila: „Víte co spolu budeme dělat, moje vnučka by byla pro Vás lepší společnice". Paní
C. přebírá zčásti zodpovědnost za náplň času strávený s asistentkou.
Dle informací od jejích dětí, přijímala službu kladně. S asistentkou ji to bavilo a
intuitivně vycítila, že asistentku to baví s ní. Lze tedy říci, že službu považovala za jednu ze
svých aktivit.
Její obava, aby se s ní nová asistentka nenudila, mohla být skrytým vyjádřením, že si
uvědomovala zhoršení svého zdravotního stavu. Pravděpodobně tušila, že již nebude schopna
vykonávat tolik činností jako dříve.
Aplikované řešení - ujistit paní C., že pro mě bude zajímavé si s ní popovídat. Pokud
bude mít chuť, můžeme hrát karty. Slyšela jsem, že karty hraje ráda.
Paní C. se usmála a řekla „dobře".
Komunikace s paní U. a panem Y. je bez obtíží. Klíčovým tématem je časové sladění
služby s jejich denním harmonogramem.
9.4.1 1. měsíc spolupráce
Identifikace problému - aktivace - paní C. se nachází v jedné z přechodových fází své
nemoci. Dochází ke zhoršení kognitivních funkcí, které omezují spektrum vykonávaných
aktivit. Paní C. toto zhoršení ještě nepřijala. Svůj stav si uvědomuje a stydí se za něj.
V důsledku toho odmítá nabízené aktivity.
Paní C. s aktivitou nejdříve souhlasila. Když zjistila, že neví, jak postupovat, odmítla ji.
Odmítnutí nebylo verbalizováno, manifestovalo se schováváním karet.
Zvažované řešení - nabídnout paní C. asistenci formou názorného návodu, jak má
postupovat. Případně aktivitu modifikovat - zjednodušit.
Vzhledem

k přímému

nonverbálnímu

odmítání

aktivity

jsem

k tomuto

řešení

nepřistoupila. Rozhodla jsem se ho odložit na pozdější dobu, až si na mě paní C. zvykne a
bude mít ke mně větší důvěru. Pozdější aplikace tohoto řešení byla taktéž závislá na stavu
paní C., vzhledem k rychlé progresi jejího onemocnění k němu nedošlo.
Aplikované řešení 1 - přejít spontánně od hraní karet k rozhovoru. Na karty již
neupozorňovat v žádném kontextu.
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Nepojmenovala jsem tedy, že karty hrát nebudeme. Nechtěla jsem u paní C. vzbuzovat
pocit studu, že je již nezvládá. Paní C. stále projevovala ve vztahu k nim obavy.
Pravděpodobně měla obavy, abych za chvíli opět nepřistoupila ke hře a aby nebyla opakovaně
vystavena pocitu neúspěchu. Opět by se cítila provinile, že je

špatná společnice a že její

vnučka by se osvědčila v této roli lépe.
Aplikované řešení 2 - přímo pojmenovat, že karty složíme a budeme si povídat.
Tenze paní C. následně ustoupila. Zdroj stresu byl pro daný moment odstraněn.
Rozhovory s paní C. měly prvky reminiscenční terapie. Nejraději vyprávěla, jak jezdila
s dětmi na letní byt. Cestování bylo jejím koníčkem. V rozhovoru paní C. používala bohaté
vyjadřovací prostředky.

Tato skutečnost měla pravděpodobně vazbu na její profesi

překladatelky.
Identifikace problému - komunikace s panem Y. - pan Y. pociťuje úzkost ve vztahu
k péči o svou matku. Stav paní C. se rychle zhoršuje a pan Y. má obavy, zda na projevy
matčiny nemoci reaguje správně.
Aplikované řešení - nabídnout panu Y. doporučení, jak situace zvládat. Včetně
informačních materiálů ČALS s možností konzultací nebo účasti na Čajích o páté.
Pro pana Y. byla úlevou skutečnost, že již byly konkrétní symptomy DAT popsány a že
se tedy neobjevují pouze u jeho matky. Nemohou být tedy přímo zapříčiněny jeho úzkostí ve
vztahu k matčině nemoci. Pro pana Y. byl emočně nejhůře přijatelný symptom dezorientace
osobou: „Jak mě může vlastní matka nepoznat". Docházelo k tomu, že paní C. svého syna
nepoznávala. V tomto bodě jsem se snažila panu Y. vysvětlit, že se jedná o poměrně častý
symptom, který je způsoben degenerativními procesy CNS a nemá žádnou souvislost se
vztahem matka/syn.
Dopad na aktivaci - míru dopadu úzkosti pana Y. na aktivaci paní C. nedokáži přesně
určit. Odborníci se obecně shodují, že pro jedince s DAT je optimální, pokud je jeho
pečovatel klidný a vyrovnaný. Pro pana Y. byly důležité informace v materiálech ČALS, že se
od rodinných pečovatelů nevyžaduje, aby byli „superlidé" a že se každý

pečovatel občas

nedrží všech předepsaných zásad a ne vždy reaguje dle učebnic a instrukcí.
9.4.2 2. Měsíc spolupráce
Identifikace problému - aktivace - progrese nemoci je v případě paní C. v tomto
krátkém časovém intervalu markantní. Rodina si stále více ztěžuje na behaviorální symptomy
DAT v podobě spánkové inverze a nočního bloudění.
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Paní C. stále více nonverbálně odmítá jednotlivé činnosti, včetně rozhovoru. Je obtížné
je motivovat a zapojovat do činnosti. V průběhu dne častěji usíná nebo upadá do apatie.
Aplikované řešení 1 - nabízet paní C. výrazné podněty, nejčastěji formou interakce se
zvířaty.
Kočka a pes často zaujaly její pozornost. Nejvíce ji bavilo je pozorovat: „Jé, ti na sebe
žárlí, ta kočka ho provokuje", ráda s nimi vstupovala do kontaktu.
Vypozorovala jsem, že mé snažení o jiné aktivity, než byla komunikace se zvířaty,
působí kontraproduktivně. Paní C. v momentech, kdy jsem se jí pokoušela nabídnout jinou
činnost, předstírala spánek. Snažila se mi dávat najevo přání mít své soukromí. Tyto podněty
vnímala rušivě.
Aplikované řešení 2 - respektovat soukromí paní C.. Pokud projevuje známky, že chce
být sama se sebou, nevyrušovat ji činnostmi. V maximální míře využít momentů, kdy paní C.
začne ze své iniciativy projevovat zájem o kontakt s okolním světem. Nejúspěšnější aktivitou
je v těchto momentech rozhovor založený na reminiscenční terapii se zapojením prvků realitní
orientace.
Toto řešení bylo v podstatě vynuceno situací. Zaznamenala jsem, že když se snažím
získat pozornost paní C.,

zvyšuji její tenzi a negativismus kjakékoli nabídce činnosti.

V tomto bodě je důležité zdůraznit nabídku činnosti, protože pokud jsem paní C. nabízela
oběd či kávu, vždy reagovala pozitivně.
Můj postoj k situaci byl ambivalentní. Na jednu stranu jsem chtěla respektovat přání
paní C., na druhou stranu mě paní U. (sestra pana Y.) žádala, abych její matku zabavila.
Jednalo se o prevenci spánkové inverze. Zvládání tento symptom onemocnění matky bylo
pro ni nejnáročnější. Sama byla unavená nejen z péče o matku, ale i ze svého onemocnění,
jehož léčba s sebou přináší řadu vedlejších účinků.
Snažila jsem se vymýšlet nové způsoby jak paní C. zaujmout. Poté jsem vypozorovala,
že jsou momenty, kdy se paní C. probere ze spánku nebo z apatie a začne komunikovat se
zvířaty. Tyto momenty jsem se po celou dobu snažila maximálně využít k její aktivaci. Doba
strávená aktivitou se tím zvýšila. Mé návštěvy většinou trvaly pět hodin, aktivace
představovala přibližně polovinu času stráveného službou, další hodinu zabral oběd a káva se
svačinou. Doba spánku v průběhu služby se tak snížila.
Při rozhovorech se paní C. stále vracela k cestám na letní byt. Pokoušela jsem se
zapojovat prvky realitní orientace.
Okruh aktivit byl omezen na pozorování a komunikaci se zvířaty, na rozhovory s prvky
reminiscenční terapie.
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Identifikace problému - komunikace s paní U.

- paní U. veškerý čas strávený

odlehčovací službou tráví kontrolami u lékaře. Po návratu domů se věnuje péči o matku.
S paní U. jsem spolupracoval krátkou dobu. Přesto jsme si zvykly, po jejím návratu
hovořit o tom, jak jsme s paní C. strávily čas a jaký měla den paní U.. Paní U. sdělovala, že
při rozhovoru alespoň ventiluje stres, který je spojen spéčí o matku a strachem z její vlastní
nemoci. Celý život byly obě zdrávy a nikdy je nenapadlo, že by se mohly dostat do této
situace.
9.4.3 Shrnutí
Při spolupráci paní C. a mou předchozí kolegyně, byla aktivace založena na jejích
dřívějších

zálibách.

Do

aktivit

byly

zapojovány

prvky

aktivizační

terapie

(hraní

společenských her, čtení).
Po dobu spolupráce se mnou byly nejvíce začleňovány prvky reminiscenční terapie a
realitní orientace (rozhovory). Prvky aktivizační terapie nebylo již vzhledem ke stavu klientky
možné zapojovat.
K zapojení „busywork" nedošlo. Vzhledem k okolnostem by nebylo možné tímto
druhem aktivit paní C. zaujmout.
Podle dostupných informací přijala paní C. ze začátku spolupráce službu jako jednu ze
svých aktivit.
Ve fázi onemocnění, kdy jsem s paní C. začala jako asistentka spolupracovat, mě
považovala za návštěvu, kterou přímo neodmítala, ale potřebovala si vymezit svůj prostor.
Pan Y. i paní U. považovali odlehčovací službu za úlevu v péči o matku.
Při komunikaci s panem Y. jsem se mu ve své roli snažila poskytnout relevantní
informace týkající se nemoci a doporučení, jak zvládat zátěžové situace.
Při komunikaci s paní U. jsem se snažila vytvořit prostor pro její přechod mezi léčbou a
domácím prostředím. Zároveň měla možnost hovořit o své obtížné situaci a částečně
ventilovat stres.

9.5 Analýza případové studie č. 5
Identifikace problému - navázání vztahu s paní K. - paní K. je vytržena z prostředí,
na které byla po celý život zvyklá. Je obklopena samými cizími lidmi. Jako asistentka pro ni
představuji další cizí osobu, se kterou bude přicházet do styku.
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Zpočátku jsem měla pochybnosti, zda mé návštěvy za paní K. v gerontocentru plní svůj
účel, kterým bylo navázání vztahu a důvěry. Paní K. byla vzhledem k okolnostem
dezorientována. Měla jsem obavy, aby mě odlišovala od ostatního personálu.
Zvažované řešení - na prvních několik návštěv jít v doprovodu její rodiny.
Paní K. svou rodinu poznávala a odlišovala od zdravotnického personálu. Myslela jsem
si, že kdyby mě viděla několikrát se svou rodinou, mohla by mě začít vnímat jako někoho,
kdo bude v rámci rodiny fungovat.
Toto řešení nebylo vzhledem k časovým možnostem rodiny možné realizovat v praxi.
Aplikované řešení - využít rituálu paní K. kávy o páté spojeného s popovídáním a čas
návštěvy směřovat na tuto dobu.
Paní K. mě po několika návštěvách začala od personálu rozlišovat, k navázání vztahu
došlo.
Identifikace problému - aktivace - aktivace probíhá v

nepřirozeném prostředí

zdravotnického zařízení.
Aplikované řešení - stavět na oblíbených činnostech a zapojit rituály z domácího
prostředí.
Identifikace problému - Komunikace s panem D. - náhlý vznik emergentní situace,
kterou je zapotřebí v krátkém časovém intervalu řešit.
Aplikované řešení - práce na vytvoření harmonogramu péče.
9.5.1 Shrnutí
Aktivace byla postavena na předchozích zájmech a zvycích paní K.. Byly zapojovány
prvky reminiscenční terapie

(rozhovor, vzpomínání na zahradu),

aktivizační terapie

(pojmenovávání rostlin v časopise) a realitní orientace (představení, datum, roční období).
Paní K.

přijala službu jako jednu z činností v geriatrickém centru. Lze tedy

předpokládat, že by doprovázení domů a následnou činnost v domácím prostředí přijala
obdobným způsobem.
Pro pana D. nepředstavovala odlehčovací služba dostatečné řešení situace. Za daných
okolností se rozhodl pro institucionální péči.

9.6 Analýza případové studie č. 6
Identifikace problému - navázání vztahu s paní Z. - paní Z. je znejistěna účelem
návštěv asistentky.
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Varianta předložená rodinou, že jde o

poskytování konzultací k diplomové práci

asistentky, pro ni byla přijatelná, ale stresovala ji. Nebyla si jista, zda se v konkrétních
oborech chemie či latiny bude schopna orientovat. Změna tématu z oblasti přírodních věd na
způsob života starších lidí ji nevyhovovala. Nerozuměla tomu, proč by zrovna ona měla
někomu poskytovat informace o tom, jak žije.
Pravděpodobně byl

tento postoj paní Z. ovlivněn fází popření nemoci. Pravidelné

návštěvy cizího člověka zavánějí něčím výjimečným. Paní Z. cítila, že se s ní něco
výjimečného děje.
Aplikované řešení - nabídnout paní Z. provádění činností, které má ráda, pokud si to
bude přát. Spektrum nabízených aktivit - rozhovor, procházky po Praze, luštění křížovek.
Podle informací od rodiny paní Z. říkala, že to (službu) nepotřebuje. Stále nerozuměla
tomu, proč by za ní měl někdo cizí docházet domů.
Paní L. věřila, že matku zaujmou procházky po Praze. Říkala, že by ji mohly bavit, na
delší vzdálenosti se již sama nedostala. Tato aktivita byla naopak ze strany paní Z. razantně
odmítnuta. Je pravděpodobné, že paní Z. tuto aktivitu nevnímala jako bezpečnou.
Uvědomovala si symptomy své nemoci, jednalo zejména o dezorientaci místem. Necítila ke
mě takovou důvěru, aby se se mnou vydala na místa, na kterých by se mohla ztratit.
Identifikace problému - komunikace s panem A. a paní L. - rodina má zájem službu
vyzkoušet, ale není si jistá vývojem situace.
Aplikované řešení - doporučení začátek služby o pár měsíců odložit.
Když služba začínala, blížilo se léto, které paní Z. pravidelně trávila s rodinou mimo
Prahu. Navrhovala jsem, aby se rodina po návratu z letního bytu na podzim pokusila návštěvy
znovu oživit. S rodinou jsem byla domluvená, že se se mnou telefonicky spojí.
Zvažované řešení - navrhnout společné procházky v doprovodu jednoho z dětí paní
Z..Ta by měla příležitost si ozkoušet aktivitu v praxi v doprovodu člena rodiny. Cítila by
v této situaci bezpečně, měla by příležitost získat v asistentku důvěru.
Rodina se rozhodla o zavedení služby více nepokoušet.
9.6.1 Shrnutí
V případě, že by začalo poskytování služby, bylo by možné při aktivaci vycházet
z dřívějších zájmů a zálib paní Z..
V případě paní Z. byla odlehčovací služba varianta pro její rodinu, jak péči o matku do
budoucna zvládat. V danou dobu se nepodařilo prezentovat službu pro paní Z. jako přijatelnou
a vymyslet pro ni dostatečně lákavou a bezpečnou nabídku aktivit.
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Svou roli mohlo také hrát popření nemoci paní Z.. Členové její rodiny spolu v této
obtížné situaci velice dobře spolupracovali. Paní Z. měla dostatečně vyplněný čas aktivitami
se svou rodinou a nepociťovala potřebu přijímat někoho dalšího.
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10. Porovnávání případových studií a vyvozování doporučení
V této kapitole se zaměřím na porovnávání případových studií dle aspektů předmětu
zkoumání: navazování vztahu s klienty, aktivace v souvislosti s progresí nemoci, komunikace
s rodinnými pečovateli a její případný dopad na poskytování služby a samotnou aktivaci.
Některá doporučení se opírají o zpracované priority práce se seniory a zásady
komunikace a aktivace osob s DAT. Tyto zásady jsou často určeny zejména pro rodinné
pečovatele. V této práci je formuluji pro cílovou skupinu osobních asistentů odlehčovací
služby. Za těmito doporučeními vždy uvedu autora zásady, ze které při konkrétním
doporučení vycházím.
Na závěr uvedu doporučení, které považuji na základě analýz případových studií a jejich
porovnání za nejdůležitější. Pro usnadnění orientace v textu uvádím tabulku případových
studií a jejich aktérů.
Případová studie

Klientka

Rodinní pečovatelé

č. 1

paní T.

paní S., pan F.

č. 2

paní 0.

paní B., pan R.

č. 3

paní P.

paní E,. pan X.

č. 4

paní C.

paní U., pan Y.

č. 5

paní K.

pan D.

č. 6

paní Z.

paní L., pan A.

10.1 Navazování vztahu s jednotlivými klienty
Ve všech šesti uvedených případech, včetně dvou případů, kdy k zavedení odlehčovací
služby nedošlo, na první schůzce asistentky a klientek vyvstalo téma důvodu či účelu návštěv.
V případech paní T., K., C. a Z. byla různými slovy přímo položena otázka: „Co spolu
budeme dělat".
Ve všech případech, kromě případu paní Z., se osvědčilo ujištění, že jako asistentka
budu s klientkami dělat věci, které mají rády či které si budou přát. Po tomto ujištění by měla
následovat konkrétní nabídka činností, aby nedošlo ke zmatení klientů nebo k tomu, že
začnou přebírat zodpovědnost za náplň asistence sami (např. paní T., náznak této tendence u
paní C.).
V případech paní O. a paní P. bylo na prvních schůzkách řešeno téma dozoru ze strany
asistentky, které bylo třeba pro úspěšné vykonávání aktivace a celkové realizace služby
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vyvrátit. I v těchto případech se osvědčila nabídka činností, které rády vykonávají, nebo které
si přejí vykonávat.
Lze tedy shrnout, že k navázání kontaktu asistentky a jednotlivých klientek došlo
prostřednictvím nabídky aktivit, které byly pro jednotlivé klientky zajímavé nebo lákavé.
Z toho plyne doporučení:
Asistent se má představit klientovi jako někdo, kdo s ním bude vykonávat aktivity,
které bude sám chtít dělat, nebo které ho budou těšit. Tento způsob komunikace
podporuje navázání vztahu důvěry mezi asistentem a klientem.
Toto doporučení se opírá hlavně o obecný princip přístupu k seniorům - důstojnosti
(Kalvach; Onderková, 2006). Pro každého dospělého člověka je ponižující, když na něho
někdo dohlíží, osoby s DAT nevyjímaje. Téma důstojnosti se také často objevovalo na
přednáškách v ČALS.
Interpretace služby jako dozoru se objevila ve dvou uvedených případových studiích u
paní O. a P.. V případě paní O. byla služba jako dozor klientce přímo prezentována, v případě
paní P. interpretaci způsobily okolnosti. Preventivní opatření může být ze strany asistenta
následující:
Před první schůzkou s klientem se předem domluvit s rodinným pečovatelem na
prezentaci služby klientovi. Zároveň se vyvarovat okolnostem, které by mohly dojem
dohledu navodit. Jedná se o způsob eliminující riziko, že klient bude asistenta vnímat
jako někoho, kdo na něho dohlíží.
Tato dvě doporučení by mohla být považována za nadbytečná. Nový zákon o sociálních
službách nařizuje uzavírat smlouvy o poskytování služby přímo s klientem. Vzhledem
k povaze nemoci a k tomu, že smlouvu může podepisovat i klient v pokročilejším stádiu
DAT, je-li toho schopen a není-li zbaven způsobilosti k právním úkonům, jsou podle mého
názoru tato doporučení stále relevantní. Narušení kognitivních funkcí znemožňuje osobám
s DAT do určité míry plně pochopit obsah služby, udržet ho v paměti a provést poměrně
abstraktní operaci, jako je uvedení obsahu smlouvy do vztahu s konkrétním asistentem. Je
třeba, aby u uzavírání smlouvy o službě byla zodpovědná osoba z konkrétního zařízení
(koordinátor odlehčovací služby) a rodinný pečovatel, kteří se budou snažit obsah služby
klientovi vysvětlit.
Vycházím ze své zkušenosti s vyplňováním formulářů pro rodiny z období před
účinností zákona. Často jsem při telefonickém rozhovoru s rodinným pečovatelem před první
schůzkou slyšela: „Matka, babička již o Vás ví, my jsme jí vše vysvětlili a vyplnili jsme s ní
ten Váš formulář".
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Navzdory těmto sdělením byly na prvních schůzkách pokládány výše uvedené otázky
na účel služby, nebo došlo k interpretaci služby jako dozoru (ze strany klientky či rodinného
pečovatele). Dle nového zákona má být zadavatelem služby samotný jedinec s DAT, smlouvu
o poskytování služby má sám podepisovat. V případě, že již toho nebude schopen, bude
relevance potřeby služby předmětem šetření sociálních pracovníků. Ve všech případech
začala být odlehčovací služba využívána na základě rozhodnutí rodinného pečovatele. Za
dobu vlastní praxe jsem se nesetkala s tím, aby o službě rozhodl samotný jedinec s DAT bez
podpory rodiny. Tato situace se novým zákonem nezmění. Zákon umožňuje zkušební lhůtu
před podepsáním smlouvy. Myslím si, že by tato lhůta mohla představovat prostor pro
asistenta pro zaujetí klienta. Téma navazování kontaktu mezi asistentem a klientem bude stále
aktuální.

10.2 Aktivace
Jak jsem již uvedla výše, asistent by měl uvést nabídku aktivit. K tomu, aby mohl učinit
nabídku, musí mít informace o zájmech a zdravotním stavu klienta. Individuální plán služby
obsahuje kolonku, kde klient uvádí konkrétní činnosti, které požaduje, aby s ním asistent
vykonával. Obdobná kolonka již byla obsažena v dřívějších formulářích. Ze svých zkušeností
vím, že klienti a rodinní pečovatelé často nevěděli, co mají do kolonky vyplnit. Doba služby
většinou trvá několik hodin. Po zajištění základních oblastí potřeb, které v průběhu služby
vyvstávají (hygiena, oblékání, pití a přijímaní potravy) zbývá nezaplněný čas. Náplň č a s u j e
mnohdy problémem i rodinných pečovatelů. Za celou dobu mé práce asistentky jsem se
zřídka kdy setkala s tím, že by sami klienti uvedli, jakou činnost chtějí vykonávat. Setkala
jsem se s tím jen u paní T. v souvislosti s pociťováním potřeby „něco udělat se svým
zevnějškem". Jednalo se o případy, kdy potřebovala zajít ke kadeřnici nebo na pedikúru.
Ve formulářích byly většinou uvedeny pouze jeden či dva příklady činností, které se
vždy neshodovaly s aktivitami, na kterých jsem se později domluvila s klientkami. Spoléhat
pouze na vyplněné formuláře není dostačující.
V praxi byly konkrétní návrhy očekávány ze strany klientů a rodinných pečovatelů
přímo od mě jako od asistentky.
Osvědčil se mi následující postup.
Již před prvním setkáním si zjistit co nejvíce informací o zájmech a zálibách
konkrétních klientů od rodinného pečovatele, připravit si plán a na prvních schůzkách
ho konkretizovat s klienty.
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Ve všech případech, kromě paní Z., kde nebyla navázaná spolupráce, se mi osvědčilo již
při počáteční nabídce stavět na dřívějších zájmech a zálibách klientů. To je zahrnuto i
v zásadách aktivace u Buijssena (2006), Larkin (1995) a Zgoly (2003). Autoři Janečková,
Kalvach a Holmerová (2004) v této souvislosti zmiňují důležitost zachování kontinuity života
před onemocněním.
Klienti se při těchto aktivitách cítí bezpečně, mnohdy jim schází, protože je již nedokáže
vykonávat sám (př. paní T.). Pro rodinného pečovatele je obtížné být, jak uvádí GrayDavidson (1996), „neustálým zdrojem zábavy". Asistent může při aktivaci umožňovat
klientovi vykonávat a udržovat jeho původní záliby. Z toho se odvíjí mé další doporučení:
Pokud je to vzhledem k okolnostem možné a klient si to přeje, asistent mu pomáhá
udržovat a realizovat jeho předchozí zájmy a záliby.
Při vykonávání těchto zájmů asistent zapojuje prvky aktivizace, reminiscenční
terapie a realitní orientace.
Tyto přístupy jsou obecně pro osoby s DAT doporučovány. Nový zákon o sociálních
službách uvádí, že v rámci odlehčovací služby by s jednotlivými klienty měly být prováděny
terapeutické aktivity. Na základě své práce s klienty se domnívám, že zájmové aktivity jsou
pro zapojení terapeutických prvků vhodné. Jedná se o činnosti, které klienti vykonávají rádi,
které jim přinášejí uspokojení.
Trávit čas vykonáváním zájmových činností představuje pro většinu lidí způsob
plnohodnotného trávení času. Jak upozorňuje Larkin (1995), osoba s DAT má právo trávit čas
aktivně a plnohodnotně.
Schopnosti jednotlivých klientů se v závislosti s postupem nemoci mění. Je třeba, aby
asistent sledoval

schopnost klientů vykonávat jednotlivé aktivity. Na potřebu průběžného

sledování klienta upozorňuje i Larkin (1995). Já jsem si při své práci vždy zapisovala změny,
ke kterým u klientů došlo. Zároveň jsem si zapisovala, které schopnosti a dovednosti klienta
jsou stále zachovány, na čem lze při aktivaci stavět. Tento postup každému asistentovi
doporučuji, protože pouze zaznamenávání deficitů by mohlo vést k předčasnému vyřazení
aktivity. Doporučení:
Asistent si při vyhodnocování schopností a dovedností klientů uvědomuje, které z
nich má klient stále zachovány. Na tyto schopnosti a dovednosti se zaměřuje při další
aktivaci.
Toto doporučení koresponduje s trendem ve speciální pedagogice, který představuje
odklon od orientace na deficit a zaměření se na dovednosti klienta. Těmito schopnostmi může

110

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg
Je nutné citlivě reagovat na zhoršení schopností a dovedností klientů. Larkin (1995)
upozorňuje na nutnost modifikace nebo zjednodušení jednotlivých aktivit v souvislosti
s progresí nemoci. Na základě svých zkušeností asistentům doporučuji, aby před tím, než
danou činnost modifikují či vypustí úplně, aplikovat následující postup:
Asistent se v situaci, kdy zvažuje modifikaci nebo úplné vypuštění činnosti, snaží
zavést pro klienta přijatelnou formu pomoci v podobě zavedení nových podpůrných
prvků do asistence, např. hesla, gesta.
Jako příklad uvádím používání doprovodných gest či používání nízkopodlažních
autobusů v případě paní T., o nápovědu v případě paní O.. Spektrum aktivit bývá u klientů
s DAT omezeno, proto se domnívám, že je důležité jejich další omezování minimalizovat
nebo alespoň oddalovat.
Jsou i případy, kdy asistentovy snahy klienta zúzkostňují (paní P.), nebo kdy je klient
odmítá (paní C.). V takových případech je nutné respektovat přání klienta.
Z analýz případových studií je patrné, že si klienti progresi svého stavu uvědomují.
Období, než se adaptují na nová omezení, která jim nemoc přináší, dochází k častější a
intenzivnější manifestaci behaviorálních příznaků DAT.
Další zjištění, které z analýz případových studií vyplývá, je skutečnost, že se klienti za
příznaky své nemoci stydí. V důsledku toho asistenci odmítají (paní P. a paní C.), nebo ji se
studem přijímají (paní T.). V takových případech asistentům doporučuji nabízet asistenci
nepřímou formou. Tento postup koresponduje s potřebou pocitu kontroly nad situací, kterou
popisuje Zgola (2003).

Prostřednictvím nepřímé nabídky není klient v takové míře

konfrontován s deficity, které ho činí závislým na okolí a znemožňují mu v jisté míře kontrolu
nad děním situace kolem něho. Uspokojení potřeby kontroly lze také při aktivaci dosáhnout
nabízením více možností činností, úměrně schopnostem klienta rozhodovat se.
Jako příklad mohu uvést nabízení rámě paní T., nepřímé upozorňování na toaletu
v případě paní P.. Nabízení asistence při toaletě zdánlivě nespadají do aktivace ve smyslu
vykonávání aktivit v rámci volného času klientů. Způsob přijímaní asistence při aktivaci a při
vykonávání hygieny a jiných bazálních aktivit běžného života spolu koresponduje. Dále
zvládnutí či nezvládnutí hygieny se významně do aktivace promítá. Pokud bude klient
pociťovat potřebu na toaletu a nebude vědět, jak má postupovat, nebo dojde-li k inkontinenci,
projeví se tato skutečnost jeho nervozitou, stavy tenze, úzkosti. Podstatně se zintenzívní
manifestace jeho behaviorálních příznaků DAT, které aktivaci komplikují nebo znemožňují.
Dalším důležitým bodem je neklid při aktivaci. Buijssen (2006) ve svých zásadách
aktivace uvádí, že pokud se při některé z činnosti objeví neklid, je třeba s aktivitou ihned
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přestat. Z analýz vyplývá, že to vždy není nutné. Naopak v některých případech pouze přestat
s aktivitou nestačí. Tuto situaci ilustrují následující případy: u paní T., O. a C. se při aktivaci
objevoval nejintenzivnější neklid v období, kdy došlo k další progresi jejich nemoci, která se
obrazila ve vykonávaných aktivitách. Paní T. v těchto momentech výrazně pomáhala inovace
asistence. Mírnější forma neklidu stále přetrvávala. Bylo zapotřebí ujistit klientku, že spolu
vše zvládneme. U paní O. byla v takových momentech kompenzace formou nápovědy účinná
a žádné následné ujištění nebylo zapotřebí. V těchto dvou případech tedy nebylo zapotřebí
s danými aktivitami přestat. V případě paní C. bylo s danou aktivitou nutné nejen přestat, ale
poskytnout i ujištění, že se k aktivitě již nebudeme vracet. Paní P. začala vykazovat známky
neklidu v momentech, kdy začínala být při aktivaci unavená a potřebovala si odpočinout.
Přestat s aktivitou nezabíralo. Klientka stále opouštěla místnost, ve které byla zvyklá
odpoledne odpočívat. Opět bylo po skončení aktivity zapotřebí následné ujištění, že ji nechám
odpočívat a nebudu se ji snažit zapojit do aktivity. Příčina neklidu, v tomto případě nejistoty,
paní Z. pramenila z nedostatečného vysvětlení účelu návštěv asistentky a částečně z popření
nemoci. Neklid paní F. byl způsoben celkovou změnou její situace. Velice uklidňující pro ni
bylo, když jsem ji jako asistentka vzala za ruku. Většinou fyzický kontakt sama iniciovala.
Z tohoto porovnání je zřejmé, že při aktivaci se neklid u jednotlivých klientů objevuje
často, je manifestován různým způsobem. V podstatě všichni autoři (Buijssen, 2006; GrayDavidson, 1996) se shodují, že neklid může mít nejrůznější příčiny a neexistuje pro něj
obecně platné řešení. Většinou pramení z toho, že se klienti cítí v nebezpečí díky svému
onemocnění, které j e v mnoha směrech omezuje a znejišťuje. Pocit nebezpečí může mít více
podob: nezvládnutí nějaké činnosti, zájmové i bazální (např.hygieny), stud, trapnost
z nezvládání, strach být do něčeho nucen. V takových situacích asistentům doporučuji
odhalit příčinu neklidu, odstranit ji a je-li to třeba, klientům poskytnout následné
ujištění. Jedná se o zajištění potřeby bezpečí. Na tuto potřebu upozorňuje Zgola (2003).
Ideálním stavem je předejít

manifestaci neklidu nebo jiných behaviorálních příznaků

DAT (např. úzkost, panika). Jako prevenci rozvinutí těchto příznaků při službě asistentům
doporučuji sledovat neverbální projevy klientů. Neverbální komunikaci považuji ve shodě
s Powell (2002), účinným indikátorem spokojenosti a souhlasu klientů s vykonávanou
aktivitou. Pokud klienti ze slušnosti projevují verbální souhlas (paní O. a C.), ale neverbálně
s danou aktivitou nejsou ztotožněny, asistent s danou činností neuspěje.
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10.3 Komunikace s rodinnými pečovateli/rodinou
Když se zaměřím na porovnávání případových studií a jejich analýz v této oblasti,
v každém případě jsem jako asistentka byla konfrontována se způsobem, jakým rodinní
pečovatelé přijímaly nemoc své blízké osoby nebo službu samotnou. Domnívám se, že k výše
popsané konfrontaci dochází ze dvou důvodů. Odlehčovací služba formou asistence je
poskytována v domácím prostředí, tj. v prostředí rodiny, vytváří tedy její kontext. Rodinný
pečovatel bývá mnohdy natolik přetížen, že nemá časový ani energetický prostor udržovat
další sociální kontakty. Asistent se tak stává jedinou osobou, se kterou přichází do kontaktu a
se kterou si může promluvit. Způsob, kterým se komunikace s rodinným pečovatelem
promítala do aktivace, byl popsán výše ve shrnutí analýzy každé případové studie.
S tendencí považovat přijetí sociální služby za své vlastní selhání, jsem se setkala
v případě paní S., dcery paní T.. Její situace byla navíc specifická tím, že o příjímání služby
nerozhodla ona ale její bratr, pan F., s matkou. V tomto případě se mi osvědčil respektující
přístup a vyjádření pochopení nad obtížností celé situace.
V případě pana R. se střídavě projevovalo značné popření nemoci matky a hněv na
celou situaci. Jeho emoce ústily do potřeby hájit si své teritorium a ventilovat pocity. Emoce
působily rušivě při aktivaci a průběhu odlehčovací služby.
V současné podobě smlouvy o poskytování odlehčovací služby je zahrnutý bod, že je
rodinný pečovatel povinen asistentovi poskytnout vhodné prostředí k práci. Pokud tento bod
nebude dodržen, příslušná organizace, v tomto případě ČALS, je oprávněna službu ukončit.
V tomto případě považuji za nutné zmínit, že pan R. si vůbec neuvědomoval, že aktivaci nebo
službu ztěžuje. I za stávající situace by mu bylo potřeba vysvětlit situaci pro něho přijatelným
způsobem. Dle mého názoru by pouhý odkaz na uzavřenou a oběma stranami podepsanou
smlouvu nebyl postačující. Myslím si, že by byl dost nešetrný a mohl by celou situaci ztížit.
V praxi se mi osvědčilo uplatnit empatii, respektovat pocity pana R. a vyjádřit pochopení
pro jeho situaci.
Rodinní pečovatelé nemají lehkou situaci a popření nemoci a hněv na samotnou
nemocnou osobu je pochopitelný a v nejrůznějších knihách popisovaný. Dalšími častými a
popisovanými pocity jsou zoufalství, úzkost, strach z budoucnosti. Nejsilněji byly tyto
tendence manifestovány u pana R., objevovaly se i u ostatních pečovatelů, zejména při
zhoršení stavu klienta. Osvědčilo se mi aplikovat složky podpory rodinného pečovatele,
které uvádí Holmerová (2003, s. 33-37) - umožnit z pozice asistentky rodinnému
pečovateli prostor pro vyjádření svých pocitů, ne přímo před klientem. Vyjádřit pro
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jejich pocity pochopení, ujistit je, že nejsou sami, kdo cítí hněv. Hněv, zoufalství, úzkost
cítí v různé míře spousta pečovatelů. Zároveň tyto momenty využít ke zdůraznění faktu,
že symptomy patří k nemoci a že se tudíž nejedná o naschvály ze strany samotného
jedince s DAT. Případně poskytnout doporučení pro zvládání aktuálního problému.
Z analýz vyplývá, že asistenti jsou žádáni rodinnými pečovateli o doporučení ohledně
řešení problémů, které časem vystávají. Asistenti by měli být schopni jednotlivá doporučení
poskytnout. Dle nového zákona budou muset absolvovat akreditovaný kurz, což považuji za
přínos.
V případě paní T. a O. jsem byla žádána o radu ohledně trávení volného času klientek
v době, kdy není přítomna asistentka a rodinný pečovatel je zaneprázdněn. V těchto případech
je vhodné v rámci aktivace v průběhu služby vyzkoušet, které aktivity zvládá klient sám.
Tyto aktivity poté doporučit pečovateli pro samostatné trávení volného času klienta.
Zároveň je třeba, aby o nich asistent věděl a vyvaroval se jejích začleňování v rámci
aktivace. Je třeba, aby aktivity klient stále neopakoval a aby jejich provádění neměl
spojené s asistentem.
V případě paní T. se tento přístup na nějakou dobu osvědčil (čtení, prohlížení novin), u
paní O. byla situace vzhledem k popsaným omezením náročnější. Spektrum aktivit bylo
značně zúžené.
V případě, že je asistent žádán o doporuční týkající se managementu služeb, je vhodné
doporučit

přiměřeně služby dávkovat. Jejich nabídka a rozsah je limitován řadou

faktorů. Je proto vhodné nechat

prostor pro jejich postupné navyšování,

až dojde

k další progresí onemocnění. Každé navýšení vhodně zvolené služby bývá zpravidla pro
rodinného pečovatele úlevou.

10.4 Závěrečná doporučení
Závěrečné doporučení mé práce se bude týkat podpory klientů v iniciativě a zapojení
klientů do řešení běžných praktických životních situací (např. nákupy, korespondence,
vyřizování na úřadech).
V případě paní T. jsem se setkala s vysokou mírou motivace a iniciativy vzhledem
k řešení její situace - vyřizování nákupů, platby složenek, výběrů z banky. Z analýzy
případové studie vyplývá, že byly tyto činnosti pro klientku důležité. Zejména pro její vlastní
pocit autonomie a kontroly nad svým životem a okolím. V neposlední řadě tato oblast činností
obsahuje obrovský aktivizační potenciál.
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Pokusila jsem se o rekapitulaci své práce s klientkami zaměřenou na to, zda se zájem o
řešení tohoto druhu záležitostí projevoval i u nich. Dospěla jsem ke zjištění, že ano. Pro
ilustraci uvádím následující

příklady. Paní O. se cítila sebevědomě a důležitě, když

podepisovala příjem důchodu (několikrát jsem tomu spolu s rodinnými příslušníky byla
svědkem). Paní P. mi ráda vyprávěla o tom, jak přebírá důchod a přispívá na nájem a na jídlo.
Pro paní C. byl příchod listonošky tak silným podnětem, že sama přišla ke dveřím a převzala
dopis. Paní Z. dle informací, které jsem od ní a od její rodiny obdržela, trvala na tom, že si
bude sama nakupovat, i když často nakoupila něco jiného, než co skutečně potřebovala. Tuto
iniciativu či zájem jsem nezaznamenala jedině v případě paní K., která byla úplně vytržena ze
svého prostředí.
Lze tedy shrnout, že se iniciativa o řešení záležitostí spojených s běžným životem
projevovala u pěti ze šesti případů. Nejsilněji u paní T.. V jejím případě byla tato oblast plně
podporována a aktivity byly realizovány v praxi.
Zájem o aktivity z této oblasti nejspíše pramení z potřeby autonomie, jejíž podporu
uvádí Kalvach (Kalvach; Onderková, 2006) jako jeden z principů práce se seniory, z potřeby
mít kontrolu nad svým životem, kterou popisuje Zgola (2003).
Jirák (Jirák; Obenberger; Preiss, 1998) zdůrazňuje aktivizační potenciál vyřizování
těchto běžných praktických záležitostí

a jejich význam pro udržování kognitivních funkcí

(např. zapojování matematických operací). Zároveň jako rizikový faktor uvádí jejich
náročnost a nízkou frustrační toleranci rodinných pečovatelů. Proto se domnívám, že tato
oblast je vhodné pole působnosti pro asistenty odlehčovací služby. Pro tyto situace jim
doporučuji:
Začleňovat do aktivace vyřizování běžných praktických záležitostí jako jsou např.
nákupy, chození na poštu, platba složenek. Pokud nejsou přímo uvedeny ve smlouvě,
pokusit se tyto činnosti nabídnout klientovi a/nebo rodinnému pečovateli.
Je nutné zvážit celkový stav klienta a navázání vztahu vzájemné důvěry mezi klientem,
rodinným pečovatelem a asistentem.
Ve smlouvě o poskytování služby je zakotveno, že asistent nespravuje peníze klienta. To
není nutné. Myslím si, že je to nežádoucí. K tomu, aby tyto činnosti skutečně splňovaly prvky
aktivizace, je zapotřebí, aby u sebe peníze měl samotný klient a aby samotnou platbu vyřídil
on. Asistent by mu měl poskytnout potřebnou asistenci a dohlédnout, aby klient nebyl
okraden.
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Pokud by manipulace s penězi byla z nějakého důvodu hlavní překážkou, lze vymyslet
začlenění jiných druhů aktivit. Například dojít hodit dopis do schránky, sepsat seznam na
nákup.
U některých klientů jejich celkový stav realizaci všech těchto druhů činností brání (paní
O.), nebo již o ně klient nejeví v praxi zájem (paní P.).
V takových situacích bych asistentům ráda doporučila simulaci těchto činností
formou rozhovoru na dané téma, nebo jejich zapojování do reminiscenční terapie.
Jako názorný příklad slouží případová studie paní O., kdy simulace probíhala formou
rozhovoru např. na téma, co je potřeba zařídit, když přišla složenka za telefon. Jak bylo
uvedeno výše, tato simulace patřila k jejím nejoblíbenějším činnostem. Příklad paní P. zase
podtrhuje význam reminiscenční terapie. Nejraději vzpomínala na to, co v mládí vše
zařizovala. Při reminiscenční terapii si vybavovala postup řešení nejrůznějších situací. Z toho
vyplývá další doporučení nepodceňovat potenciál rozhovoru.

Do rozhovoru je možné

zapojit prvky aktivizace, reminiscenční terapie a realitní orientace.
Pokud například nákupy nebo jiné vyřizování provádí v rámci odlehčovací služby
s klientem asistent, dle mých zkušeností to znamená další odlehčení pro rodinného
pečovatele.
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11. Propojení se speciální pedagogikou
V této kapitole se zaměřím na propojení problematiky osob s DAT, jejich rodinných
pečovatelů a asistentů odlehčovací služby ve vztahu k předmětu zkoumání se speciální
pedagogikou (aktivace osob s DAT v rámci jejich volného času se zapojováním prvků
terapeutických přístupů). Práce s rodinnými příslušníky je ve speciální pedagogice obecně
doporučována.
Možnosti propojení již byly nastíněny v kapitole v souvislosti s multidisciplinárním
pojetím gérontologie a gerontagogikou. V průběhu studia oboru speciální pedagogika je
zařazována problematika dospělého věku a gerontologie.
Pipeková (1998, s. 23) uvádí, že speciální pedagogika se zaměřuje na zdravotně,
případně sociálně,

znevýhodněné osoby, které potřebují podporu v oblasti výchovy,

vzdělávání, při pracovním a společenském uplatnění. Dále autorka uvádí, že současná
speciální pedagogika se zabývá znevýhodněnými jedinci od jejich narození až po stáří. Tato
skutečnost představuje rozdíl oproti minulosti, kdy se tato disciplína zaměřovala jen na
problematiku speciálního vzdělávání a profesní přípravu. Problematika osob s DAT spadá dle
vymezení Pipekové (1998) do pole působnosti speciální pedagogiky. V textu již několikrát
zazněla potřeba podpory jedinců s DAT v oblasti společenského uplatnění. Nejedná se již
sice vzhledem k prognóze této nemoci o zařazení na trh práce, ale o plnění společenských rolí
v rámci vlastní rodiny (případně okruhu přátel). Jedná se o zařizování záležitostí týkajících se
svého vlastního života, o udržování vlastních zájmů. U osob s DAT se nejedná přímo o
výchovu a vzdělávání, protože učení se něčemu novému tato nemoc znemožňuje. Jde ale o
působení na konkrétní osobu, aby si udržela schopnosti, dovednosti nebo znalosti, které při
výchově a vzdělávání získala.
Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1, Kalvach (Kalvach a kolektiv, 1997) v této
souvislosti zmiňuje eventuální možnost vzniku samostatného zaměření v rámci speciální
pedagogiky - gerontopedie, která by se zaměřovala na seniory s handicapem (pohybovým,
smyslovým, se syndromem demence). Ve speciálně pedagogické literatuře je demence,
zahrnována do psychopedie jako sekundární postižení intelektu (Valenta; Můller, 2003).
Autor uvádí, že ve srovnání s oligofrenií (vrozeným či raně získaným mentálním postižením)
je výskyt demence v populaci až čtyřikrát nižší. Když vezmeme v úvahu statistiky, které
uvádějí např. (Buijssen, 2006), dle kterých je až 70% všech demencí zapříčiněno
Alzheimerovou chorobou, vyskytující se nejčastěji u osob starších 65 let, lze vyvodit, že se
jedná o problematiku převážně, i když ne výlučně, seniorů. To je také možná důvodem
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nedostatku speciálně pedagogické

literatury na toto téma.

V minulosti

se speciální

pedagogika, jak uvádí např. Pipeková (1998), zaměřovala pouze na vzdělávání a profesní
přípravu.
Valenta (Valenta; Müller, 2003) v souvislosti s demencí uvádí stejné symptomy, jako
byly uvedeny v kapitole 1. Jen zdůrazňuje, že přístup k těmto osobám je vzhledem k prognóze
jiný, než k osobám s vrozeným či raně získaným mentálním postižením (Valenta; Müller,
2003).
Jesenský (2000) vymezuje přímo komprehensivní gerontagogiku handicapovaných.
Přestože byla její definice uvedena již v kapitole 3.1, uvádím ji pro přehlednost i zde, protože
s ní budu dále pracovat.
Komprehensivní gerontagogiku handicapovaných definuje Jesenský (2000, s. 275)
následujícím způsobem:„Komprehensivní gerontagogika handicapovaných je věda, která
studuje, zkoumá, systematizuje a vykládá poznatky o procesech usměrňování a rozvíjení
aktivit geronta, jeho hodnotových orientací, poznatků kompenzačních i reedukačních
schopností, dovedností a návyků vztahujících se ke specifickým kvalitám a potřebám života,
k rolím a statusu handicapovaného geronta, jeho společenského kulturního, technického a
přírodního prostředí".
Pojmy aktivace, reedukace, udržování dovedností, zachování návyků, plnění sociálních
rolí a obecně udržování životní kontinuity se v této práci v souvislosti s přístupy k osobám s
DAT několikrát objevily. Reedukace je také speciálně pedagogickou metodou, která je
uplatňována napříč speciálně pedagogickými disciplinami (Pipeková, 1998).
Někteří lékaři, např. Jirák (Jirák; Obenberger, Preiss,

1998), uvádějí důležitost

reedukace jednotlivých činností. Reedukace je jako speciálně pedagogická metoda definována
jako: „Souhrn všech speciálně pedagogických postupů zaměřených na postiženou funkci a
zlepšování její činnosti. Rozvíjí se ta funkce, která byla omezená nebo snížená" (Pipeková
1998, s. 30). Jesenský (1995, s. 71) uvádí, že tato metoda zahrnuje i nácvik v používání
reedukačních pomůcek (např. optických pomůcek, sluchadel). V případě osob s DAT by se
dle mého názoru jednalo o reedukační činitele, např. při aktivaci inovace asistence (používání
doprovodných gest, jízda nízkopodlažními dopravními prostředky), při oblékání přípravou
oblečení v určitém pořadí. Funkční nedostatky ve vykonávání jednotlivých činností jsou
v případech

osob

s DAT

způsobeny

narušením

kognitivních

funkcí

v důsledku

degenerativních procesů CNS. Na ty je sice možné působit prostřednictvím farmakoterapie
nebo jinými nefarmakologickými terapeutickými přístupy (aktivizace, kognitivní rehabilitace
jako složka aktivizace, reminiscenční terapie, realitní orientace). Obecně ale platí, že jakmile
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dojde k úbytku v určité oblasti funkcí, nelze ji již žádným způsobem obnovit. Stěžejní je,
zavést účinné reedukační činitele či strategie, aby byl jedinec s DAT v dané činnosti
v maximální možné míře samostatný a aby se oddálila další progrese nemoci.
V momentech, kdy dojde v případech jedinců s DAT k takovému zhoršení, že již není
možno danou činnost žádným způsobem redukovat, je zapotřebí daný deficit vykompenzovat.
„Metoda kompenzace zahrnuje speciálně pedagogické postupy, jimiž se zlepšuje a
zdokonaluje výkonnost jiných než postižených funkcí" (Pipeková 1998, s. 30). Jesenský
(1995, s. 71) uvádí, že tato metoda zahrnuje i nácvik používání speciálních technik a pomůcek
(např. znaková řeč, reliéfně bodové písmo, tyflografíka) a kompenzačních pomůcek (protézy,
orientační hole). Jak jsem již uváděla výše, funkční deficity v jednotlivých oblastech jsou
způsobeny degenerativními procesy CNS. Tyto deficity (např. dezorientace časem, místem,
osobou, narušení exekutivních funkcí - schopnosti naplánovat dílčí kroky pro vykonání
nějaké činnosti) nelze vykompenzovat jinými funkcemi. V případech osob s DAT se jedná o
zavádění speciálních pomůcek (např. nápisů s obrázky na dveře jednotlivých místností) pro
snazší orientaci, celkovou úpravu bytu (např. zjednodušení prostředí, odstranění překážek, o
které by mohl jedinec zakopnout - prahy, koberce).
Další speciálně pedagogickou metodou, která je v souvislosti s osobami s DAT
zmiňována, je rehabilitace - konkrétně kognitivní rehabilitace, která vede k optimalizaci
výkonu vzhledem k mentálním možnostem (Janečková; Kalvach; Holmerová in Kalvach;
Zadák; Jirák, aj. 2004, s. 437-450) . „Metoda rehabilitace upravuje společenské a pracovní
vztahy postiženého jedince, navazuje na reedukaci a kompenzaci" (Pipeková 1998, s. 30).
V komprehensivním pojetí rehabilitace by se nejspíše jednalo o rehabilitaci sociální,
respektive o prvky sociální rehabilitace. Jesenský (1995, s. 39) uvádí následující definici
sociální rehabilitace: „Sociální rehabilitace je proces učení žít s vadou (defektem), proces
překonávání neschopností (znovuuschopňování) v individuálně (osobně) i společensky
významných činnostech, proces prevence i odstraňování defektivit a handicapů. Konečným
výsledkem tohoto procesu je akceptace vady, životní pohoda a v nejvyšším stupni také
integrace". Nelze říci, že by byla v rámci odlehčovací služby prováděna komplexní sociální
rehabilitace osob s DAT, ani to není její cíl. V její náplni se vyskytují některé

prvky -

zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím. Podpora participace na životě společnosti a
plnění sociálních rolí
zahrnuta v cílech

patří k obecným prioritám služeb poskytovaných seniorům a je také

Alzeheimer Europe

a OSN.

Společně

s farmakoterapií je možné

prostřednictvím kognitivní rehabilitace a obecně aktivizace (trénování konkrétních činností
s akcentem na aktivitu jedince s DAT) a dalšími přístupy (reminiscenční terapie, realitní
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orientace, podpora soběstačnosti), ale také udržováním dřívějších zájmů osob s DAT přispět
ke zpomalení progrese (k udržení stávajících schopností) a podporovat konkrétního jedince
v řešení jeho životní situace a v udržování jeho dřívějších zájmů. V neposlední řadě tyto
přístupy přispějí k sebevědomí a seberealizaci jedince s DAT a uspokojování jeho potřeb dle
Zgoly (2003) viz kapitola 5.3. Mohou být úspěšné jedině tehdy, pokud okolí jedince s DAT
(včetně asistentů) podporuje všechny jeho zachované schopnosti a zároveň si uvědomuje jeho
deficity, jejichž projevy se snaží eliminovat a preventivně působit proti frustraci jedince
z neúspěchu (upravovat jednotlivé činnosti dle jeho stavu, viz. předcházející kapitola).
V podstatě se jedná o proces udržování životní kontinuity jedince, což přispívá i k
udržování jeho společenských vztahů, konkrétně v rámci rodiny či přátel.
Jesenský (1995, s. 71) uvádí jako metody sociální rehabilitace zdravotně postižených
reedukaci, kompenzaci a metodu vyrovnávání se svádou (akceptaci). Při akceptaci se dle
Jesenského (1995) jedná o přestavbu hodnotových struktur a o akceptaci života s vadou. Tato
oblast naráží u osob s DAT na jistá úskalí s ohledem na míru narušení kognitivních funkcí,
která jim znemožňuje pochopit dění se sebou samotnými i kolem nich. V důsledku toho je i
problematické dosáhnout stavu pohody, i když se o to všichni zainteresovaní snaží.
Domnívám se, že na základě výše uvedeného lze shrnout, že u osob s DAT jsou v

rámci

odlehčovací služby uplatňovány speciálně pedagogické metody.
Prostor pro propojení předmětu zkoumání této práce se speciální pedagogikou spatřuji
v některých principech a metodách komprehensivní gerontagogiky handicapovaných, které
uvádí Jesenský (2000, s. 292): princip cílevědomého postupu a jednání, princip pohody,
rovnováhy, prevence stresů, princip respektování potřeb a komplexního přístupu, princip
humanity a podpory důstojnosti, princip aktivity, samostatnosti, podpory asertivity, princip
reedukačních

a

kompenzačních

postupů.

V tomto

bodě

zmiňuje

autor

důležitost

kompenzačních pomůcek a propojení gerontologických služeb se sociálními službami.
Asistenti při své práci cílevědomě působí, v souladu s gerontagogickými metodami a
postupy, při udržování aktivit sebeobsluhy a při dalších činnostech v rámci volného času např.
při zapojování prvků aktivizace (včetně kognitivní rehabilitace) - společenské hry, slovní
hříčky, čtení, nácvik dalších praktických činností (např. nakupování), reminiscenční terapie,
realitní orientace. Cílený postup je zahrnut ve všech přístupech a terapeutických činnostech,
které jsou u osob s DAT zapojovány i v rámci odlehčovací služeb a jsou zaměřeny na
udržování zachovaných funkcí. Prostřednictvím výše popsaných aktivit dochází k podpoře
samostatnosti (v nejvyšší možné míře) a aktivity, jinými slovy participace osob s DAT ve
společnosti.
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Prevence či minimalizace stresů, dodržování důstojnosti a respektování potřeb jsou
obecně v souvislosti s osobami s DAT zdůrazňovány.
Reedukace a kompenzace byla zmíněna v předcházejících odstavcích.
Myslím si, že všechny výše uvedené principy úzce souvisí principem normalizace, který
je taktéž uplatňovaný ve speciální pedagogice. Dodržování principu normalizace umožňuje
osobám s handicapem vést co nejnormálnější život. Všechny tyto principy vyúsťují v trend
deinstitucionalizace (Topinková; Neuwrith, 1998).
Z metod gerontagogiky, které uvádí Jesenský (2000, s. 297), jsem při aktivaci osob
s DAT v rámci jejich volného času používala:
•

Ústní či psané instrukce, zejména v počátečních stádiích DAT, kdy jsou na ně
konkrétní jedinci schopni reagovat. Psané instrukce doplňované vhodnou ilustrací
jsou doporučovány i v pokročilejších stádiích např. pro lepší orientaci v bytě.

•

Metodu názornosti lze aplikovat doplňováním mluveného slova, instrukcemi,
vhodnými gesty např. ukazovat pohyb vzhůru pokud si má stoupnout.

•

Vyvolání zainteresovanosti, motivace a mobilizace vůle úzce souvisí s participací,
podporou soběstačnosti a nezávislosti.

•

Metoda animace již byla zmíněna v souvislosti s aktivací. Jedná se o oživení, o
podporu seberealizace konkrétní osoby (např. udržování zájmových činností,
aktivizace obecně).
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Závěr
Při porovnávání analýz případových studií se ukázalo, že se u jednotlivých klientů
vyskytují obdobné tendence, v souvislosti s předmětem zkoumání (aktivace klientů v rámci
jejich volného času asistentem odlehčovací péče poskytované v domácím prostředí), jeho
složek (navázání vztahu asistenta prostřednictvím nabídky aktivit, aktivace klientů v rámci
jejich volného času se zapojováním prvků nefarmakologické terapie - aktivizace, kognitivní
rehabilitace, reminiscenční terapie, realitní orientace, komunikace s rodinnými příslušníky).
V tomto případě platí předpoklad, na kterém je dle Hendla (2005) případová studie jako
metoda kvalitativního výzkumu postavena. Na základě podrobného popisu jednoho případu
lze pochopit další obdobné případy.
Na

základě

analýz

případových

studií

jsem

došla

k následujícím

závěrům.

Prostřednictvím nabídky aktivit, které jsou pro konkrétní klienty zajímavé a vycházejí z jejich
dřívějších zájmů, s nimi může asistent navázat optimální vztah. Optimální v tom smyslu, že
klienti si službu neinterpretují jako dohled nad sebou nebo jako nutnost, která souvisí s jejich
nemocí. Naopak začnou asistenci považovat za jednu ze svých denních aktivit, která jim dává
smysl. Obecně tak dochází k dodržení jednoho z principů přístupu k seniorům - důstojnosti.
V případech, kdy se podařilo docílit ze strany klientek pojetí služby jako smysluplné
aktivity, byla služba celkově i vzhledem k aktivaci úspěšná. Klientky službu i jednotlivé
aktivity přijímaly, projevovaly známky zaujetí a na činnost se těšily. Služba pro ně
představovala i zpestření času. V případech, kdy klientky vnímaly službu jako smysluplnou
aktivitu ze začátku spolupráce a později docházelo v tomto ohledu ke kolísání, byl alespoň
vytvořen základ pro to, aby za respektování výše popsaných zásad, bylo možné na kratší
časový úsek toto pojetí obnovit. Klientky službu neodmítaly, i když se na ni přímo netěšily.
V praxi ji vnímaly ne jako zpestření dne, ale jako rutinu. Bližší okolnosti jsou popsány
v jednotlivých případových studiích a jejich analýzách.
Pokud se asistentovi nepodaří učinit klientovi, spíše potenciálnímu klientovi, zajímavou
a smysluplnou nabídku činností, může se stát, že bude služba odmítnuta z důvodu
nepochopení jejího smyslu.
Pokud klienti přijímají službu jako smysluplnou aktivitu, otevírá se tak asistentovi
prostor pro zapojování terapeutických prvků do jednotlivých činností. Jedná se zejména o
prvky aktivizace, reminiscenční terapie a realitní orientace. Pro jejich zapojení je zapotřebí,
aby se klient na dané činnosti soustředil. Většina lidí, osoby s DAT nevyjímaje, se nejvíce a
nejsnadněji soustředí na činnosti, které považují za zajímavé a smysluplné. V rámci aktivace
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byly nejúspěšnější činnosti, které představovaly dřívější zájmy klientek, nebo

na ně

navazovaly. Byla zachována jejich životní kontinuita, na jejíž důležitost poukazuje např.
Janečková (Janečková; Kalvach; Holmerová, in Kalvach; Zadák; Jirák, aj., 2004).
Příležitost dále se věnovat svým zájmům, spolu s příležitostí vyřizovat běžné záležitosti
jako např. nakupování nebo platba složenek, spojuje jedince s DAT se životem před
onemocněním.
Pokud je aktivace zaměřena na tento druh činností, dochází k naplnění priorit
normalizace a participace, potřeby jedinců s DAT mít svůj život pod kontrolou (Zgola, 2003).
Domnívám se, že na základě výše uvedených zjištěních lze uvést, že pojetí služby ze
strany klienta jako smysluplné aktivity a udržení tohoto pojetí by mohlo být cílem asistentů.
Prakticky je to předpoklad jejich úspěšné práce s klienty, při které jsou uspokojovány potřeby
(bezpečí, společenského začlenění, náklonnosti a intimity, kontroly a moci) klientů a zároveň
jsou dodržovány priority poskytování služeb seniorům (např. autonomie, participace,
důstojnost). Zároveň je také možné zapojovat prvky nefarmakologické terapie, které přispívají
ke zpomalení progrese nemoci, k zvládání jejích příznaků. K dosažení tohoto cíle jsem se
pokoušela směřovat svá doporučení.
Práce s rodinnými příslušníky je pro úspěšnost této služby důležitá. V péči o osoby
s DAT a oddálení jejich institucionalizace hrají klíčovou roli. Asistenti odlehčovací služby by
jako profesionálové měly být schopni, jak uvádí Holmerová (2003, s. 33-37) reagovat na
jejich potřeby. Jedná se především o emoční podporu a praktické rady. Komunikace asistenta
s rodinným pečovatelem je důležitá i pro přijetí služby klientem jako smysluplné aktivity,
která ho bude těšit. Pokud mu jí tak bude rodinný pečovatel prezentovat, zvyšuje se
pravděpodobnost jejího úspěšného přijetí.
V rámci této služby je prostor pro propojení se speciální pedagogikou. Na toto propojení
poukazuje Kalvach (Kalvach a kolektiv, 1997) v souvislosti s gerontagogikou (vzdělávání
terapeutů pro práci se seniory se syndromem demence, smyslovým nebo pohybovým
postižením) a multidisciplinárním pojetím gerontologie, ve kterém pedagogika hraje svou roli.
Jesenský (2000) se zabývá přímo komprehensivní gerontagogikou handicapovaných, kterou
lze dle autora zařadit do speciálně pedagogických věd. Mezi jejími principy zmiňuje Jesenský
(2005) propojení gerontagogických služeb se službami sociálními. Odlehčovací služba toto
propojení dle mého názoru uvádí do praxe.
Jedná se o propojení na úrovni metod a principů speciální pedagogiky, komprehensivní
gerontagogiky a odlehčovací služby poskytované seniorům s DAT v domácím prostředí.
V případě metod se jedná o reedukaci konkrétních činností, kompenzaci či zavedení
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kompenzačních strategií v případech, kdy danou činnost již není možné reedukovat a prvky
sociální rehabilitace zaměřené na podporu jedince v plnění sociálních rolí a kontaktu
s vnějším prostředím. Ve všech směrech se jedná o systematické působení na jedince s DAT
za účelem udržování jeho stávajících schopností ve všech oblastech a zpomalení či oddálení
další progrese. Na úrovni principů se jedná především o normalizaci, participaci a důstojnost,
které souvisejí mimo jiné i s trendem deinstitucionalizace.
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Příloha č. 1

i

Případová studie č. 1
Klientka: paní T. ,70 let, diagnóza DAT, žije v Praze ve společné domácnosti s dcerou, délka
spolupráce klientky a asistentky odlehčovací služby 3 roky.
Syn paní T., pan F., kontaktoval ČALS s žádostí, zda by mu mohli doporučit řešení
obtížné situace, do které se dostala jeho matka, paní T. On sám žije daleko od Prahy, je
pracovně vytížen. Jeho matce byla po delším období tápání, kdy na ní pozoroval při svých
návštěvách

a

telefonických

rozhovorech

určité

změny

(zejména zadrhávání

v řeči,

neschopnost učinit rozhodnutí), diagnostikována Alzheimerova nemoc. Říkal, že matka chce
zůstat v domácím prostředí, momentálně s ní v bytě žije jeho sestra, paní S., která má sama
poměrně vážné zdravotní problémy. Matka je jinak soběstačná, jen má sklony upadat do
apatie a podléhat úzkostem. Dříve byla zvyklá vést aktivní společenský život, stýkat se se
širokým okruhem známých, na což teď již nemá kapacitu a známí ji postupně přestávají
vyhledávat, protože nezvládají komunikaci s ní. V ČALS panu F. doporučili vyzkoušet
asistentku odlehčovací služby.
Koordinátorka odlehčovací služby mu dala na mě telefon a domluvili jsme si schůzku,
na které mě představí matce, paní T. , a domluvíme se na dalším postupu. Pan F. říkal, že by
prostřednictvím této služby chtěl matce zajistit pravidelné vycházky, případně návštěvy
výstav a kaváren. Dále se ptal, zda bych mohla matce pomoci, když bude potřebovat vyřídit
korespondenci, platbu složenek a doprovody do banky. Musí si vybírat přímo na pobočce,
protože již nezvládá manipulaci s bankomatní kartou. Upozornila jsem ho na to, že to záleží
hodně na vzájemné důvěře mezi mnou, jeho matkou a jím, protože manipulace s penězi
nespadá přímo do kompetence asistentů odlehčovací služby.
Na dotaz, jak se jeho matka staví k tomu, že by za ní docházela asistentka odpověděl, že
na to pokyvuje hlavou, ale on má z toho obavy, protože mu stálo dost námahy prosadit
donášku obědů a nákupů od pečovatelské služby. S paní T. v bytě bydlela jeho sestra, paní S.,
ale vztah mezi nimi byl konfliktní. Podle pana F. měla jeho sestra řadu zdravotních obtíží,
které ji v péči o matku limitovaly.
Na mé první schůzce s paní T. byl přítomen pan F, který krátce na to služebně odlétal.
S paní S. jsem se viděla jen krátce, v podstatě šlo jen o představení. Paní T. byla trochu
rozpačitá, ale službu přímo neodmítala. Zajímala se hlavně o to, co bychom spolu dělaly.
Ujistila jsem ji, že jen to, co si bude ona přát. Nabídla jsem jí vycházky po Praze, návštěvy
2

výstav. S tím souhlasila. Říkala, že se celý život zajímala o umění, byl to její koníček.
Vystudovala jazyky na vysoké škole, celý život se jim věnovala, převážně němčině, ale i
angličtinu ovládala velmi dobře. Chtěla, abych se jí představila, řekla jí něco o sobě, co
studuji.
S panem F. jsem se domluvili, že spolu budeme komunikovat přes internet a telefonicky.
Zálohy na úhradu služby a na případně výdaje během vycházek s matkou mi pošle na účet, já
mu to písemně potvrdím a při jeho další návštěvě uděláme vyúčtování. Koordinátorka
odlehčovací služby byla o všem podrobně informována.

Prvních 8 měsíců
Schématický popis situace za dané období:
•

Symptomy DAT z oblasti kognitivních funkcí: nejvýraznější poruchou z této oblasti
a nejvýraznějším symptomem DAT obecně je narušení fatických funkcí - konkrétně
expresivní afázie (výskyt častých anomií v řeči), dále narušení novopaměti,
matematických operací.

•

Behaviorální a psychologické příznaky DAT se u paní T. v tomto období
neprojevují, příležitostně se objevuje úzkostné a depresivní ladění, zejména
v situacích, kdy si paní T. uvědomuje svou nemoc. Poté má tendence upadat do
apatie.

•

Motivace j e v zásadě nenarušena. Paní T. je motivována k činnosti pokud se jí
dostává podpory, jen v některých samostatných aktivitách je znejistěna nemocí.

•

Z oblasti aktivit denního života dochází k narušení zejména profesní činnosti. Paní
T. již není schopna profesionálně překládat a publikovat, s čímž v této fázi ještě
nebyla vyrovnaná. Zájem o dřívější koníčky (procházky po Praze, umění, kavárny)
zůstávají zachovány, i když je již není schopna realizovat sama. Z běžných denních
životních aktivit dochází k mírnému narušení instrumentálních aktivit.

•

Estetické funkce plně zachovány.

•

Náplň odlehčovací služby: aktivace - doprovod na úřady, k lékařům, procházky,
návštěvy výstav, psaní dopisů, zapojení prvků realitní orientace, aktivizace a
reminiscenční terapie.

•

Při aktivaci lze stavět na: dobré úrovni motivace, zachovaných koníčcích paní T.,
jejím aktivním zájmu o řešení její situace, na zachované staropaměti a estetických
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funkcí, dobrém porozumění mluvenému i čtenému slovu.
•

Komunikace probíhá na verbální úrovni (za dodržování obecných zásad pro
komunikaci s osobou s demencí).

•

Témata řešena spaní T.: výběr aktivit, plánování návštěv, její snaha aktivně se
podílet na řešení své situace.

•

Témata řešená s panem F., paní S. v té době příliš nekomunikovala: dolaďování
očekávání od služby.

•

Služby: odlehčovací a pečovatelská služba (donášení obědů a nákupů).

Po odjezdu pana F. jsem se telefonicky domluvila s paní T. na další návštěvě a služba se
poměrně snadno rozeběhla nejprve v intenzitě jedna návštěva za týden, přibližně na pět či šest
hodin. Prvních půl roku jsem do přímého osobního kontaktu přicházela jen s paní T. Její dcera
byla při mých návštěvách většinou přítomna, ale nevycházela ze svého pokoje.
Paní T. byla celý život zvyklá používat diář.
Ze začátku měla Paní T. snahu vymýšlet program sama, což ji ve velké míře stresovalo a
dlouho kvůli tomu např. první návštěvu odkládala, protože nevěděla, co zajímavého vybrat.
Citlivě jsem začala přebírat iniciativu sama. Měla jsem obvykle připraveny tak dva návrhy,
pokud jsem viděla, že se klientce jeden příliš nelíbí,, navrhla jsem druhý. Snažila jsem se, aby
klientka měla co nejdéle zachovanou možnost výběru a rozhodování o trávení svého volného
času.
Schopnost orientovat se v diáři u ní zůstala zachována, zapisovala si tam všechny své
aktivity, kdy má za ní kdo přijít. Docházela jsem za ní vždy ve stejný den a ve stejnou hodinu,
s poskytováním služby nebyl žádný problém. Nikdy se nestalo, že by mě neočekávala nebo
nebyla doma.
Nejvýraznějším symptomem DAT u paní T. v tomto období byla afázie (převážně
anomická ), což se projevovalo nejvíce dlouhými pauzami v řeči a hledáním slov, které se
snažila kompenzovat opisováním. Samotná klientka to považovala za velký deficit, se kterým
se těžko vyrovnávala. Dříve byla zvyklá vládnout několika jazyky slovem i písmem. Dále
jsem u ní pozorovala počínající apraxii, která se projevovala jen u méně rutinních činností, a
lehkou poruchu myšlenkových operací. Funkce osobní sebeobsluhy byly plně zachovány,
obtíže menšího charakteru se objevovaly v instrumentálních aktivitách ( například zacházení
s pračkou, žehličkou ).
Příklad: Jak již bylo výše uvedeno, na schůzkách jsem se domlouvala sama s paní T., její
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dcera se o termíny v té době nezajímala.

Pokud se dělo něco výjimečného tak jsem

s klientčiným souhlasem nechávala pro paní S. písemné vzkazy. Jednou se stalo, že jsem se
s klientkou

domlouvala

po

telefonu,

S domluvou nebyl problém, paní T.

z nějakých

důvodů jsem

musela

termín

změnit.

pochopila, o co se jedná, položila sluchátko na stůl a šla

si pro tužku a diář. Za chvíli jsem ji vzdáleně

slyšela volat „haló, haló". U paní T. již

neproběhla myšlenková operace že k tomu, aby pokračovala v telefonátu, je zapotřebí znovu
přiložit sluchátko k uchu.
Paní T. se v té době aktivně podílela na řešení své životní situace. Pomocí diáře si
koordinovala své aktivity (stýkala se ještě se svou sestrou a s blízkými přítelkyněmi), snažila
se vyřizovat korespondenci a finanční záležitosti (platba složenek), na kratší a naučené trasy
se pohybovala sama i dopravními prostředky, pečlivě dbala o svůj zevnějšek, estetické funkce
u ní byly zachovány (ze své iniciativy navštěvovala kadeřníka, pedikérku, přičemž všechno
bylo v její režii, včetně objednání a dodržení termínu). Přestávala se orientovat ve složenkách,
konkrétně v tom, co znamenají, co s nimi má dělat. Dalším problémem byla manipulace
s penězi, přestávala rozeznávat hodnotu peněz (co je více, co je méně).
Pokoušela se i sama řešit svou nemoc, navštěvovala organizaci Život 90. Říkala, že tam
chodí, aby lépe mluvila. V této oblasti již docházelo k obtížím při koordinaci.
Později jsem se dozvěděla, že tam dochází i k lékařce,

která jí předepisuje jinou

medikaci, než lékař, ke kterému pravidelně dochází. V praxi došlo tedy k tomu, že užívala buď
dohromady či střídavě dva různé léky.

V tomto bodě měla její aktivita kontraproduktivní

výsledek. Citlivě jsem se s ní snažila promluvit o tom, že by bylo dobré vybrat si jen jednoho
lékaře,aby měla stálou léčbu. Souhlasila s tím, vybrala si lékaře, ke kterému docházela již
delší dobu a požádala mě o doprovod. Cesta k němu byla již složitější. Ke zmatení lékařů
došlo přibližně o půl roku později ještě jednou. Z Fakultní nemocnice v Motole jí došel termín
objednání do poradny pro poruchy paměti.

Doprovodila jsem ji tam,

tamní lékař pouze

zkonstatoval, že by nenavrhl jinou než stávající léčbu. Ptal se proč a kdo tam paní objednal.
To se mi nikdy nepodařilo zjistit, paní si to již nepamatovala a ani její děti o této iniciativě
neměly

žádné informace.

Má náplň služby byla v té době následující: asistence při vyřizování korespondence,
doprovody k lékařům, při výběrech peněz s banky, placení složenek, procházky po Praze,
případně návštěvy galerií či divadla.
Paní T. mě sama požádala, zda bych jí mohla pomoci při vyjednávání v bance a placení
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složenek, sama si s tím již neví rady a chce se vyhnout té velice trapné záležitosti s telefonem
(kdy neplatila složenky za telefon, byl tedy odpojen a vymáhali po ní dluh ). Doprovázela jsem
ji tedy do banky, kde jsme si vždy ujasnily,

kolik peněz si potřebuje vybrat, co je všechno

potřeba zaplatit. Preferovala vybírat po menších částkách, protože měla obavy z toho mít u
sebe větší finanční obnos, aby ho neztratila či někam neuložila a nezapomněla kam. Na poště
jsme spolu připravily složenky k

zaplacení, probraly jsem spolu za co jsou, kolik je potřeba

zaplatit, kolik má u sebe peněz či kolik ji případně vrátí u přepážky. Peníze se složenkou u
přepážky vždy předávala ona sama. Měla vždy dobrý pocit, že to zvládla, že má nad tím stále
ještě kontrolu. Při této příležitosti bylo možné s klientkou v přirozeném kontextu procvičovat
matematické operace, zacházení s penězi. Dále se do této aktivity dalo zcela nenásilně zařadit
trénování orientace v čase. Podle otevírací doby např. na poště, dát klientce na zvážení, kdy
tam zajít, jestli není moc pozdě, není-li zrovna polední pauza.
Další náplní byly procházky po Praze s případně s dalším programem. Paní T. dříve
vedla aktivní společenský a kulturní život, který jí v této fázi nemoci hodně chyběl. Byla také
zvyklá mít „nabitý" program, což ještě v této době nebyl takový problém, protože si čas
uměla

vyplnit samostatnými procházkami

v okolí svého

bydliště,

čtením

či sledováním

televize.
Transport

dopravními

prostředky

zvládala

paní

T.

bez

komplikací.

Preferovala

procházky na delší trasu. Nebylo překážkou ani větší množství lidí, které u lidí s DAT bývá
velkým problémem,

naopak ráda je pozorovala.

Vybírala jsem výstavy převážně moderního

umění, o které se zajímala. Připomínalo jí to zážitky z minulosti. O nich jsem si pak mohly
v kavárně povídat. Paní T. mi v té době ráda vyprávěla o svém životě, práci. Čehož se dalo
využít na procvičování řeči i paměti. Formulovala v krátkých větách s anomickými pauzami,
někdy konkrétní věc opsala, jindy jsem ji napověděla například hlásku.

V té době pro ni bylo

velké téma zhoršení její řeči. Říkala, že dřív bývala hodně dobrá. Občas, když ji byly navštívit
přátelé, byla smutná, protože se s nimi srovnávala.
Někdy jsme psaly dopisy jejímu synovi.

Technická stránka psaní nečinila paní T. obtíže,

těžkosti spočívaly jen v hledání vhodných slov.

Občas ji také chodily dopisy od jejích

zahraničních přátel (v němčině či v angličtině ). Paní T. je již nebyla schopna přeložit, ale
rozuměla jejich významu v

konkrétním cizím jazyce. Ptala jsem se jí na obsah, byla ho

schopna svými slovy reprodukovat.
Nálada byla u paní T. kolísavá.

Většinou byla pozitivně laděná, občas poplakávala.
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Stěžovala si na špatnou řeč,

že již není tak dobrá jako dříve.

Přibližně po půl roce se mnou začala komunikovat i paní S.. Většinou se před mým
odchodem ptala, jak jsme se měly, případně kdy přijdu znovu.

9.-12. měsíc spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

Dochází k mírnému zhoršení v oblastech kognitivních funkcí - myšlenkových
operací, novopaměti, pozornosti (fluktuace), fatických funkcí - prohlubující se
expresivní afázie (k četným anomiím se přidávají agramatismy).

•

Dochází k zesílení behaviorálních a psychologických příznaků - častější výskyt
úzkostných stavů a stavů tenze v souvislosti s narůstajícími deficity v oblasti
kognitivních funkcí a aktivit denního života, agitovanost, přemísťování věcí z místa
na místo.

•

Motivace zůstává stále v zásadě nenarušena. Jen je zapotřebí větší podpory při
aktivaci. Ubývá aktivit, které je paní T. schopna vykonávat sama a je zapotřebí
vymyslet smysluplnou náplň času, který tráví sama.

•

V oblasti aktivit denního života dochází ke zhoršení v oblasti instrumentálních
aktivit. Zájem o dřívější koníčky zůstává zachován.

•

Estetické funkce plně zachovány.

•

Náplň odlehčovací služby zůstává zachována, jen při aktivaci jsou nutné níže
uvedené modifikace dle potřeb klientky. Větší zapojení prvků reminiscenční terapie
s důrazem na pracovní úspěchy paní T..

•

Při aktivaci lze stále stavět na dobré úrovni motivace, dřívějších zájmech, na zájmu
aktivně řešit svou životní situaci, na dobré úrovni porozumění mluvenému i
psanému slovu.

•

Komunikace probíhá na verbální úrovni za doprovodu nonverbálních projevů paní
T., porozumění mluvené i psané řeči zůstává zachováno, domluven verbální signál
„POZOR", pro případ, kdy si paní T. neví rady.

•

Témata řešená spaní T.: zhoršování její nemoci a stím související řešení (např.
služba HOME CARE), náplň jejího času.

•

Témata řešena s panem T. a s paní S.: zhoršování nemoci, řešení situace, náplň
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volného času paní T, nárůstu využívaných služeb.
•

Služby: odlehčovací služba (2krát týdně celé odpoledne), pečovatelská služba
(donáška obědů a nákupů), HOME CARE (1 návštěva za den - podání léků).

Do tohoto období se datuje návštěva pana F.. Paní T. jeho příjezdem pookřála, jako
ostatně při každé jeho návštěvě.
Společně jsme si domluvili schůzku, paní S. se jí odmítla zúčastnit. Bylo třeba,
abychom probrali, jak bude situace probíhat dál. Tento postup byl opakován při každé jeho
návštěvě. V tomto období se začal stav paní T. postupně zhoršovat, proto se pan F. po
domluvě s matkou rozhodl kontaktovat HOME CARE. Příslušná agentura měla zajistit, aby
tam každý podvečer docházela zdravotní sestra podat paní T. léky. Ta tohoto pravidelného
úkonu již nebyla spolehlivě schopna a její dcera, vzhledem ke svým problémům, také ne. Za
paní T. tedy docházely domů denně dvě pracovnice: pečovatelka s obědem a nákupem,
zdravotní sestra na podávání léků. Paní T. snášela nárůst služeb bez obtíží, nepovažovala to za
zásah do soukromí, ale spíše jako další aktivitu, jeden ze záchytných bodů dne. Hůře nárůst
služeb přijímala paní S.. Říkala, že z chování odpolední sestry má pocit kontroly a odsuzování
za to, že se o matku nedostatečně stará.
V té době se mi paní S. přestala vyhýbat. Před mým odchodem jsme si pravidelně
všechny tři povídaly o tom, kde jsme s paní T. byly, co jsme dělaly. Stalo se to určitým
rituálem, který představoval určitý prostor pro paní T. na přeladění se z procházky či z té
konkrétní aktivity na domácí prostředí a na to, že přichází večer. Paní S. to hodnotila
pozitivně.

Říkala,

že v podstatě s nikým jiným

kromě matky, pečovatelky,

sester a mě

nepřichází do styku a že si potřebuje také s někým popovídat. Mě se za těchto podmínek také
lépe pracovalo.
Občas mě chodila paní S. vyprovodit na autobus. Sama reflektovala, že si potřebovala
zvyknout na to, že k nim docházím, že se přede mnou ze začátku styděla za to, jak funguje a
měla obavy, že ji budu odsuzovat. Ujistila jsem ji, že tam nejsem od toho, abych hodnotila ji
nebo jejich rodinou situaci, ale abych jí v péči odlevila a podle možností prováděla aktivity
s její matkou. Paní S. se stávala postupně otevřenější. Říkala, že si uvědomuje své limity, ale
že má dost starostí sama se sebou a s tím, aby se přiměla fungovat alespoň na té úrovni, že
s matkou bydlí, připraví jí oběd či večeři případně zasáhne,

když si s něčím neví rady.

Vyřizovat s ní lékaře, myslet pravidelně na její léky a chodit s ní ven, již bylo nad její síly.
Hodně energie jí ubíraly konflikty s matkou, které se týkaly většinou jejích požadavků na ni.
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Paní S. se navzdory svým zdravotním problémům snažila dělat maximum.
Frekvence mých návštěv v tomto období vzrostla z jedné návštěvy na dvě. Aktivity
zůstávaly stejné, jen bylo nutné je podle potřeb paní T. modifikovat.
Paní T. se stále snažila zůstávat aktivní a mít svůj život pod kontrolou. Potřebovala
k tomu, vzhledem k progresi své nemoci, více asistence. Termíny našich schůzek a schůzek se
svou sestrou si stále sama zapisovala do diáře, ale už se v něm plně neorientovala. Bylo
potřeba

íi pomáhat odtrhávat uplynulé dny.

V některých situacích

náhle znejistěla a

nevěděla, co má dělat.Například v bance si nemohla vzpomenout na svůj podpisový vzor či u
přepážky na poště zůstala stát aniž by předložila složenku, kvůli které tam přišla, nezaplatila
nebo si nevzala nazpátek.

Tyto incidenty ji vyváděly z míry a cítila se kvůli nim trapně.

Nabídla jsem jí, že složenky můžu předkládat místo ní (trvalé příkazy z účtu nepřicházely v té
době v úvahu, protože paní T. důkladně četla výpisy z banky a když tam bylo hodně transakcí,
tak bylo pro ni příliš náročné s v nich vyznat a měla pocit, že jí z účtu někdo krade peníze).
Klientka to odmítla s tím, že přeci nemůže být takový „ idiot". Domluvily jsme se na znamení,
že pokud si nebude s něčím vědět rady, tak řekne „ pozor" a já jí poradím. Toto řešení
fungovalo a bylo pro paní T. přijatelné.

Její kompetence zůstávaly v co největší míře

zachovány.
Procházky, návštěvy kaváren a výstav zůstávaly u klientky stále v oblibě.

Transport

dopravními prostředky byl stále možný, ale jen o něco náročnější na koordinaci nástupu a
výstupu.

Toto bylo řešitelné nástupem a výstupem prvními dveřmi a požádáním řidiče o

strpení. Na výstavách stále poznávala známé autory a těšila se s tím.
v kavárnách

docházela

k obdobným

incidentům,

které

byly popsány

V restauracích a
výše.

V některých

situacích nevěděla, jak se zachovat či jak má postupovat ( například jak si dát smetanu a cukr
do kávy, jak držet příbor). I v těchto situacích fungoval signál „pozor". Předmětem rozhovorů
se často stávalo zhoršování jejího stavu. Paní T. dělala obtíže nejvíce oblast řeči. Přes
všechny výše popsané symptomy afázie se u klientky neobjevovala tendence se vzdávat. Vždy
se snažila zamýšlený obsah sdělit, využívala hodně opisů a nonverbálních projevů. Za znalosti
kontextu bylo porozumění stále možné.

V té době jí hodně pomáhalo vzpomínání na její práci,

co všechno dokázala a co po ní zůstane. Z toho se dokázala těšit. Měla jsem pocit, že si paní
T. uvědomuje možnost dalšího zhoršování svého stavu.
Estetické cítění bylo u klientky stále zachováno.

V oblasti hygieny a oblékání byla

soběstačná a na svůj zevnějšek stále pečlivě dbala včetně úpravy vlasů, rukou a nohou. Jen
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jsem postupně přebírala koordinaci její kadeřnice,

pedikérky,

manikérky.

Objednávání a

docházení na přesný termín již nezvládala, ala sama si řekla, kdy je na čase s „tím něco
udělat."
V té době se také prvně vynořil problém, co s časem, kdy nemá paní T. program se svou
sestrou či se mnou. Klientka ještě v okolí bydliště chodila na samostatné procházky, ale jejich
rozsah byl výrazně omezen a cítila se znejistěna. Vyžadovala více pozornosti od dcery, která
se cítila přetížena a vznikaly častější konflikty. Paní T. si tedy snažila

čas zaplnit sama

aktivitami, které již plně nezvládala, ale byla odhodlaná s tímto deficitem bojovat. Když se
např. rozhodla vyprat a dcera jí při tomto úkonu odmítla asistovat s tím, že to udělají později,
tak se do činnosti pustila sama.

Výsledkem bylo zničené prádlo a rozbitá pračka.

Pan F. se na mě tehdy obrátil z dotazem, jak tuto situaci řešit. Přibírat další asistentku
nechtěl, měl obavy, aby matka nebyla zmatená. Také jsem spolu hovořili o tom, že možnost
nárůstu služeb je omezená a že je zapotřebí nechat nějaký prostor na dobu, kdy nemoc jeho
matky postoupí ještě více.
časopisů.

V té době jsme se domluvili, že jí zkusí předplatit noviny a několik

Dříve si je kupovávala sama.

Paní S.

mezi tím vypozorovala vhodné pořady

v televizi, které se týkaly cestování (paní T. dříve ráda cestovala ) a upoutaly by na nějakou
dobu její pozornost.

Tehdy ještě u klientky

řeči. Pozornost byla sice

fluktuující,

nebylo narušeno porozumění mluvené a psané

ale kratší články, obrázky či fotografie ji

na čas

upoutaly.
Občas jsem při svých návštěvách pomáhala paní T. vyřídit nějaké telefonáty se sestrou
či s přítelkyní nebo domluvit schůzku či nějakou jinou akci.

2. rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

Dochází k výraznému zhoršení v oblasti kognitivních funkcí: výraznější narušení
myšlenkových operací, objevuje se ulpívavé myšlení, pozornost je více fluktuující,
časová dezorientace, prohlubuje se postižení fatických funkcí - zhoršení expresivní
afázie a objevuje se i afázie senzorická (narušení porozumění mluvenému i psanému
slovu),

výrazné

zhoršení

praktických

funkcí

- apraxie,

dochází k narušení

staropaměti. Paní T. si pamatuje jen časově vzdálenější události.
•

Dochází k výraznější manifestaci behaviorálních a psychologických příznaků výrazná agitovanost, přemísťování věcí, rychlé bezcílné chození po bytě, náhlé
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afekty zlosti, objevuje se příznak „chodí za mnou jako stín"(Buijssen, 2006), slovní
agresivita vůči dceři.
•

Motivace zůstává v zásadě nenarušena. Paní T. vítá možnost vykonávat činnost, ale
stává se stále více závislá na svém okolí. Výrazně ubývá aktivit, které je schopna
vykonávat sama.

•

V oblasti aktivit denního života se k narušení instrumentálních aktivit přidává
narušení bazálních aktivit (oblékání, hygiena).

•

Estetické funkce zachovány.

•

Náplň odlehčovací služby: aktivace - procházky po Praze, návštěvy výstav a
kaváren, doprovody na úřady s níže uvedenými modifikacemi dle potřeb klientky,
zapojení prvků reminiscenční terapie se zaměřením převážně na mládí paní T.,
realitní orientace, aktivizace.

•

Komunikace na verbální i nonverbální úrovni, doprovázení slovních instrukcí
vhodnými gesty.

•

Při aktivaci lze stavět: na dobré úrovni motivace, na zachovaných zájmech o
koníčky a řešení své situace, na zachovaném estetickém cítění.

•

Témata řešena spaní T.: zhoršování zdravotního stavu matky a řešení situace
(pomoc při hygieně a oblékání), náplň jejího času, nová služba ze Života 90,
navýšení služeb HOME CARE.

•

Témata řešena spaném T. a spaní S.: řešení situace obecně, hledání řešení jak
zvládnout situaci jejich matky v domácím prostředí, změna role mezi paní S. a její
matkou.

•

Služby: odlehčovací služba (3krát za týden), pečovatelská služba (donáška obědů a
nákupy), HOME CARE (dvě návštěvy za den).

V tomto období došlo k výrazné progresi nemoci paní T.. Významnými mezníky byly
rozvoj afázie, narušení porozumění psané i mluvené řeči a počínající deficity v oblasti osobní
sebeobsluhy. V důsledku toho ubývá aktivit, kterými byla paní T. zvyklá zaplňovat volný čas
(čtení novin, časopisů, sledování televize) i aktivit, které jí dávaly pocit kontroly nad jejím
životem či pocit nezávislosti. S postupem nemoci se muselo vyrovnat i její okolí.
Zhoršeného porozumění

řeči jsem

si

všimla při

svých

návštěvách,

zejména při

transportu dopravními prostředky, kdy na upozornění, že budeme vystupovat zůstala paní T.
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sedět.

Tato instrukce byla dříve naprosto postačující. Při rozhovorech se začala klientka

ztrácet, bylo nutné volit jednodušší slova a kratší věty. Samotná její exprese byla již hodně
narušena,

slova

byla

zkomolená,

ale

stále

srozumitelná při

větší snaze posluchače.

Objevovaly se četné slovní automatizmy. Na změny mě začala upozorňovat i paní S.. Podle
jejích slov matka u novin vůbec nevydržela, u televize jen chvíli, když tam byly něčím výrazné
pořady (např. zvířat, rostlin). Zkoušela jsem si s paní T. číst noviny a opravdu kvalita
porozumění významně klesla.

Technika čtení byla sice celkem zachována, ale bez porozumění.

Když jsem jí text ve zjednodušené formě reprodukovala,

význam pochopila a projevovala

zájem. Pro její dceru bylo nepřijatelné, aby svou matku neustále „bavila". Paní S. si
stěžovala, že jí je matka neustále „v patách" a dožaduje se činnosti a pozornosti.

V blízkém

okolí bydliště se klientka stále pohybovala bez obtíží, chodila jen po jedné straně chodníku
bez přecházení silnice.

Na to jsem ji upozorňovala rodina,

ona se cítila v tomto bodě

ohrožena a silnici nepřecházela.
Významně narušena byla i orientace v čase, podle diáře již paní T. nebyla schopna
pracovat, neměla představu, co je za den, měsíc či rok. Opakované trénování již nefungovalo.
Při vzpomínání na minulost, se často objevovaly zřetelné výpadky.
Pan F. domluvil domácí péči ze Života 90, jejíž náplní byly kratší procházky. Ale paní T.
v té době byla v popření svého stavu. Na novou službu si nezvykla, říkala, že jí nepotřebuje, že
ještě není tak „ nemožná ". Služba byla tedy odložena na dobu, kdy se paní T. na svůj změněný
stav více adaptuje.
V krátké době po zhoršení afázie se začínaly přidávat deficity v sebeobsluze a do
popředí vstupovala i apraxie. Paní T. už si např. nedokázala pustit vodu v koupelně, dát si
pastu na kartáček, odemknout byt. Dokázala rozpoznat potřebu jít na toaletu, ale občas již
nevěděla, jak má na toaletě postupovat. Tyto incidenty ji znejišťovaly, dostávala se do paniky,
rozhazovala věci po bytě, slovně útočila na dceru. Přede mnou se cítila trapně. Nakonec mou
pomoc na toaletě přijala, ale omlouvala se mi za to, říkala, že je jí to hrozně trapné.
Ujišťovala jsem ji, že se za to nemusí stydět. Nakonec mou asistenci přijala. Horší byla
situace s

dcerou.

Pro ni ztráta v oblasti sebeobsluhy matky představovala větší zátěž,

praktickou i emoční. Paní T. s ní často vstupovala do konfliktů. Stále se považovala za
autoritu ve vztahu ke své dceři a bylo pro ni obtížné připustit, že si ví s něčím rady více než
ona sama ( například s hygienou ).
Paní S. se mnou v té době často hovořila o tom, jak je pro ni tato výměna rolí obtížná.
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Nejen, že dochází k častějším konfliktům, ale matka pro ni doposud znamenala pevný bod,
autoritu a nyní by měla spíš poskytovat v některých oblastech „ vedení"

ona jí.

Činnosti, které jsem s paní T. vykonávala, zůstávaly v podstatě stejné, pouze jsem je
dále modifikovala dle jejích potřeb. Slovní instrukce jsem doprovázela názornými pokyny.
Také jsem jí asistovala při hygieně a při oblékání.
Například při výstupu z tramvaje jsem jí podala ruku a simulovala pohyb vzhůru. Paní
T. v té době projevovala o cesty do centra stále zájem, ale vycítila jsem z ní nervozitu a
úzkost.

Tyto

emoční stavy byly způsobeny jejími občasnými situacemi

nevěděla, jak postupovat.

„bezradnosti"kdy

Snažila jsem se ohlídat kritické momenty a poskytnout potřebnou

asistenci. I přes to klientčina nervozita, zejména před nástupem, do autobusu přetrvávala.
Zkusila jsem ji tedy předem uklidnit, že se nemusí ničeho obávat, že si s tím poradíme. Paní T.
se evidentně ulevilo, opakovala jsem jí to v případě potřeby pokaždé.
K občasným výpadkům docházelo i při oblékání. Páni T. stále jevila zájem o svůj
zevnějšek, ale bylo zapotřebí ji připravit oblečení podle pořadí, v jakém se obléká. Pokud se
oblékala sama, tak se často stalo, že si např. zapomněla obléknout spodní prádlo. Věděla, že
jí něco schází, ale nedokázala rozpoznat co.

Tato skutečnost jen přidala na její úzkosti a

následnému odreagování (výbuchy vzteku, slovní agrese). Dávala jsem jí na vybranou ze dvou
variant, aby měla pocit, že má možnost volby a zároveň nebyla zahlcená možnostmi. Samotné
oblékání zvládala svým tempem sama, pokud si náhle nevěděla rady, tak stačilo jen napovědět
určitý pohyb. Stále si užívala návštěvy kadeřníka, pedikérky.
Koncem tohoto období došlo k markantnímu zhoršení v oblasti toalety. Už se nejednalo
jen o občasné incidenty. Paní T. již tuto stránku nebyla schopna sama zvládat takřka vůbec.
Projevovala snahu, ale následkem bylo znečištěné oblečení, toaleta, ona sama, někdy se
znečištěné oblečení snažila ukrýt do prádelníku mezi čisté prádlo, protože se za to styděla.
Stále měla náhled na to, že situace není v pořádku. S pláčem mi své „ skrýše" ukazovala,
pokud byla zrovna znečištěna, tak mě žádala o pomoc.
Paní S. se v té době začal horšit psychický stav. Nedokázala si představit, že by byla její
matka umístěna v zařízení rezidenčního typu,

ale na druhou stranu neviděla ze situace

východisko.
Informovala jsem o dění pana F.. Zeptal se, zda vidím situaci stále udržitelnou. Navrhla
jsem mu zažádat o rozšíření služeb HOME CARE o jednu ranní návštěvu a pomoc s hygienou
a oblékáním. Při mých návštěvách jsem nabídla hygienu zajišťovat.
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Tuto variantu jsem postupně konzultovala s paní T. a S.. Paní T. si i za dané situace
přála zůstat v domácím prostředí a službu by přijala. Pro paní S. by to znamenala úlevu,
alespoň od části povinností. Nedalo se zaručit, že bude v některých případech během dne
zapotřebí asistenci paní S. s toaletou, ale zátěž by se zmenšila. Pro obě bylo toto řešení
přijatelné a situace se na nějakou dobu stabilizovala.

3. rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

Dochází k výraznému zhoršení v oblasti kognitivních funkcí - prudký rozvoj afázie
(expresivní a senzorické) a apraxie, dezorientace časem i místem.

•

Výrazná manifestace behaviorálních a psychologických příznaků - afekty zlosti,
agitovanost, porucha spánku (neobjevuje se spánková inverze, spíš snížení počtu
prospaných hodin v noci) obtížně zvladatelná medikací, denní i noční bloudění po
bytě, odchody z bytu, slovní agresivita vůči okolí, pocit odcizení od okolí - ztráta
schopnosti rozumět světu kolem.

•

V některých oblastech dochází k narušení motivace. Paní T. je stále otevřena
procházkám a návštěvám restaurací, ale v některých oblastech, který jsou jí
nepříjemné (např. hygiena) odmítá spolupracovat.

•

V oblasti aktivit denního života se paní T. stává plně závislá na svém okolí.

•

Estetické funkce jsou nerovnoměrně narušeny.

•

Náplň odlehčovací služby: aktivace - procházky, doprovody k lékařům, vyřizování
na úřadech již v kompetenci rodiny, snaha o zprostředkování příjemných zážitků,
zapojení prvků reminiscenční terapie formou prohlížení fotografií.

•

Komunikace převážně na nonverbální úrovni s doprovodnými krátkými větami
s důrazem na příjemný a zklidňující tón.

•

Témata řešena s klientkou: vzhledem k afázii výrazně omezena, převážně ze začátku
tohoto období řešení pocitu odcizení, narůstající konflikty s dcerou.

•

Témata řešena spaném T. a spaní S.: řešení zhoršující se situace, nárůst služeb,
umístění paní T. v zařízení rezidenčního typu.

•

Služby: odlehčovací služba (3krát za týden), pečovatelská služba (donáška obědů a
nákupů), HOME CARE (2 návštěvy za den).
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V první polovině tohoto období jsou symptomy nemoci paní T. obdobné jako
v minulém období, jen o něco vystupňované. Na frekventované návštěvy zdravotních sester se
paní T. ze začátku adaptovala, ale nepřipadalo v úvahu, vzhledem k jejímu stavu, přibírat
další asistenty. Na větší počet cizích osob v bytě se hůře adaptovala paní S., ale věděla, že
situace nemá jiné východisko. Došlo k navýšení počtu mých návštěv úměrně k mým časovým
možnostem. Sestra paní T. se také snažila zapojit. Činnosti vykonávané s paní T. musely být
výrazně modifikovány.
Výrazný nárůst poruch v oblasti chování (bloudění, opouštění bytu) byly řešeny
s lékařem paní T., který jí adekvátně stavu upravil medikaci.
Situace byla v tomto období již dost obtížná pro paní T. i pro její okolí. Postupně jsem
redukovala

vzdálenost vycházek

koordinovat pohyby ) a úsudek.

U klientky se

výrazně zhoršovala apraxie

( schopnost

Bylo možné cestovat jen nízkopodlažními autobusy,

kdy

nemusela zdolávat schody. I takto modifikovaná aktivita jí dělala těžkosti. Klientka nevěděla,
jak si má sednout,

stoupnout.

Bylo zapotřebí názorné předvedení aktivit,

což je např.

v autobuse neobvyklé. Na konci tohoto období jsme chodily na procházky pouze v blízkosti
jejího bydliště.

Výstavy v té době také odpadly, klientku spíše znejišťovaly. Ze starých zálib

zůstaly návštěvy restaurací. Klientka se již necítila trapně, že se občas chová „nesprávně".
Vždy jsem jí jídlo a pití nachystala do příslušné podoby,
(většinou jedla rukama).

ona se s ním poté nějak vypořádala

Vybírala jsem jí lehké věci, které jsem věděla, že má ráda ( např.

uzeného lososa).
Ze začátku tohoto období, kdy enormně vzrůstala její závislost na okolí, byla klientka
ochotná spolupracovat.

Zhoršení se projevovalo i v její stupňující se neochotě spolupracovat.

Úkony, které jí byly nepříjemné odmítala. Postupně přestávala projevovat aktivní zájem o svůj
zevnějšek, ale pasivně spolupracovala, např. při líčení a česání. Estetická stránka se u ní ve
srovnání s jinými klienty držela dlouho, téměř do samého konce života, popisovaná situace se
datuje čtvrt roku před její smrtí.
Řeč byla

většinou nesouvislá a nesrozumitelná. Ke konci tohoto období již nebyla

schopna porozumět žádným informacím z okolí. Často byla ztracená ve svém vlastním bytě,
když chodila, bylo patrné, že bloudí. Dostávala se do stavů paniky. Kvůli rozvíjející se apraxii
docházelo k častým pádům. Kvůli úrazu kolene musela několik dní ležet s ortézou, což byl
v podstatě zlom, kdy už poté nebyla téměř schopna chůze. Bylo očividné, že je u ní velmi
nejistá koordinace a že se bojí pádů.
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Komunikovala jsem o rapidním zhoršení s jejím synem.

Postupně začal kontaktovat

zařízení, kde byla jeho matka na čekací listině.
Při svých návštěvách jsem se převážně snažila o to zprostředkovat paní T. příjemný
zážitek.

Prohlížely jsme staré fotografie.

Nebyla již schopna je verbálně komentovat,

ale

z jejího výrazu bylo patrné, že lidi na nich poznává a že je to pro ni příjemné. Čím dál tím
častěji vyhledávala fyzický kontakt

(brala mě za ruku). Bylo to pro ni ujištění. Vypozorovala

jsem, že je klidnější, když na ni pomalu a potichu mluvím, nerozuměla již obsahu mých slov,
ale nejspíš vnímala intonaci.
I přes pokročilé stádium demence paní T. poznávala známé osoby. Nevím, do jaké míry
mezi nimi rozlišovala, ale z výrazu její tváře bylo patrné, kterou osobu zná a kterou ne.
Kvůli svému stavu

a

nervovému zhroucení paní S.

musela

být paní T.

krátce

hospitalizována v nemocnici. Po svém převozu do nemocnice se paní T. celkově zklidnila.
Ležela v posteli, ze které neustále nepadala. Při její návštěvě jsem měla pocit, že už je
částečně „ někdy jinde ". Usmívala se, volala „ tati, mami".
Krátce na to přijel její syn a domluvil převoz do zařízení rezidenčního typu.
Dva týdny po umístění v zařízení paní T. umírá.
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Příloha č. 2
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Případová studie č. 2

Klientka : Paní O., 78 let, diagnóza DAT není jejím jediným závažným zdravotním
problémem. Klientka trpí pokročilou formu diabetu melitu, drží přísnou dietu a 3krát denně je
nutná injekční aplikace inzulínu. Významná je též motorická porucha blíže neurčeného
původu. Paní O. chodí z počátku o dvou francouzských berlích, později používá chodítko.
Byla zvažována diagnóza Parkinsonovy nemoci, ale nebyla s určitostí potvrzena. Je zde jistá
souvislost zhoršení chůze s dlouhodobým upoutáním na lůžko kvůli gangréně na dolní
končetině. Paní K. žije v Praze ve společné domácnosti s manželem panem R., ve druhém
patře v domě bez výtahu, denně za nimi dochází jedna z jejich dcer paní B..Na občasné
návštěvy dochází druhá dcera pnaí M..
CALS kontaktovala klientčina dcera paní B. Dozvěděla se o možnosti odlehčovací
sližby a měla zájem o užívání této služby. Její matka byla celý život úzkostnějšího ladění a
nyní v důsledku symptomů DAT, které jsou provázeny ztrátou pohotovosti řešit náhle vzniklé
situace, se její úzkost vystupňovala a prakticky již téměř není možné ji nechávat v bytě
samotnou. Musí se tedy střídat se svým otcem, který má kvůli svým zdravotním obtížím (
převážně kardiovaskulárního charakteru ) omezenou kapacitu a nepřetržitá péče o manželku
s DAT pro něho představuje příliš velkou zátěž. Ona sama se ho snaží střídat, ale má ještě
svoji domácnost a manžela.
Asistentka ČALS začala do rodiny docházet nejprve ve frekvenci jednou za týden na
dvě až tři hodiny. Jednala se o jednu z mých kolegyň, já jsem do této rodiny začala docházet
poté, co již byla služba přibližně 8 měsíců užívána. Podle informací získaných od kolegyně,
hrála paní O. ráda hru člověče nezlob se, prohlížela časopisy, v rámci rehabilitace bylo
zapotřebí s ní chodit po schodech a za hezkého počasí za dům do parku. Tyto aktivity
prováděla klientka nerada a v podstatě jen po delším přesvědčování ze strany rodiny či
asistentky. Další činností bylo trénování psaní, rodiny nakoupila písanky pro žáky prvního
stupně, a paní O. plnila předepsané úlohy. Tuto činnost byla schopna provádět samostatně,
rozuměla instrukcím. Z počátku měla kolegyně obavy, aby se klientka neurazila vzhledem
k tomu, že se jedná o úkoly pro děti, ale ta se nad tím podle vyjádření kolegyně
nepozastavovala. Tyto aktivity, které byly zaměřeny zároveň na trénování jemné motoriky
rukou a na trénink slovní zásoby, prováděla daleko ochotněji a radši než trénování chůze.
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Občas pomáhala paní O. dceři s jednoduchými úkoly např. loupání brambor, žehlení
kapesníků, utírání nádobí.
Na mé první schůzce s paní O. byl přítomen její manžel. Představil mě své manželce a
před ní mě informoval o její demenci, o tom, že nemůže být doma sama, aby něco nevyvedla.
Já tam s ní mám být proto, že si s dcerou potřebují odpočinout. Paní O. ho v rozpacích
vyslechla, a když jsme osaměly, tak řekla, že to není pravda, že mohu jít klidně domů a že nic
nevyvede. Snažila jsem se jí vysvětlit, že nad ní nemám přímo dohlížet, že za ní budu
docházet hlavně proto, abych s ní dělala věci, které ji baví, které má ráda a jsou pro ni
zajímavé. Klientka se chovala zdvořile a nakonec souhlasila, že si zahrajeme člověče nezlob
se.

První rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

Symptomy z oblasti kognitivních funkcí: poruchy novopaměti a myšlenkových
operací, výskyt ulpívavého myšlení - soustředění se na jeden objekt, např.
přítomnosti WC papíru, ke kterému se paní O. stále vrací, mírná dezorientace časem
a místem.

•

Z oblasti behaviorálních a symptomatických příznaků DAT se u paní O. objevují
úzkostné stavy, občasný negativismus, porucha spánku a stavy zmatenosti v nočních
hodinách. U paní O. se objevují určité rituály, které fungují jako uklidňující
mechanismus (např. opakované dotazy na dceru, kde je, kdy přijde, co má dělat),
výrazné upoutávání pozornosti na svou osobu.

•

Motivace je narušena v závislosti na charakteru činnosti. Činnosti, které nejsou příliš
fyzicky náročné, vykonává paní O. ráda (povídání, hraní člověče nezlob se,
prohlížení fotografií) nebo ochotně (např. psaní). Snížení motivace se projevuje
v dodržování diety indikované kvůli diabetu melitu a chůze. Paní O. se aktivně
nepodílí na řešení své a rodinné situace, ale projevuje zájem být informována.

•

V oblasti aktivit denního života dochází k narušení instrumentálních aktivit (práce se
sporákem, s pračkou), bazální aktivity jsou narušeny hlavně kvůli motorickým
problémům paní O. Na toaletu si zvládá dojít sama, pokud jí dcera připraví
umyvadlo s vodou a žínku, tak se sama umyje.

•

Náplň odlehčovací služby: aktivace - hra člověče nezlob se, země město, rozhovor,
19

čtení,

zapojení prvků realitní orientace, aktivizace a reminiscenční terapie,

procvičování jemné a hrubé motoriky.
•

Při aktivaci lze stavět na: zájmu o společenské hry, o cestopisy, znalosti německého
jazyka, činnostech, ke kterým je paní O. motivována, dobré úrovni staropaměti.

•

Komunikace probíhá na verbální úrovni.

•

Témata řešena s klientkou: navázání vztahu (proč za ní docházím), její zájmy,
vhodná motivace k procvičování hrubé motoriky.

•

Témata řešena s panem R. a s paní B.: jednotnost v komunikaci o mé roli u paní O.,
důležitost nedirektivního přístupu z mé strany, s panem R. hlavně komunikace o
povaze nemoci.

•

Služby:odlehčovací služba (tři asistenti).

•

Na konci tohoto období paní O. hospitalizována pro infekci dýchacích cest
s komplikacemi.

Na začátku tohoto období jsem se zaměřovala na navázání pozitivního vztahu s paní O..
Vytváření vztahu mezi mnou a paní O. byl zpočátku ztížen ( zejména pro klientku ),
protože jsem byla uvedena jako někdo, kdo má nad ní dohlížet. Za to se klientka styděla a bylo
to pro ni nepříjemné. Začala jsem tedy přes aktivity, které měla nejraději. Zároveň jsem se do
nich pokoušela zapojit prvky kognitivního tréninku. Dvě nejoblíbenější činnosti paní O. byly
hra člověče nezlob se a povídání o jejím životě (zejména o tom jak v mládí

ošetřovala

pacienty s tuberkulózou a později se starala o domácnost).Při člověče nezlob se nabízejí
možnosti nácviku počítání od 1 do 6, procvičování barev,
figurku posouvat,

v kterém směru.

myšlenkových operací ( kudy

Mimo kognitivního tréninku se zde zapojuje i jemná

motorika ( hod kostkou, úchop a pohyb s figurkou ). Při rozhovoru ráda vzpomíná na mládí,
před svatbou pracovala jako ošetřovatelka, poté byla žena v domácnosti.

Z koníčků ráda

jezdila na chalupu, nikdy příliš necestovala, ale měla ráda cestopisy. Požádala jsem rodinu o
zapůjčení fotografií, u kterých by mohla paní O. vzpomínat. Ta tuto aktivitu uvítala. Řeč
nebyla zasažena,
plynulá,

u paní O.

nebyla přítomna porucha fatických funkcí.

Řeč byla souvislá,

porozumění nenarušeno.

Po navázání pozitivního vztahu s paní O. jsem se zaměřila na další činnosti, které
bychom spolu vykonávaly a které by se neshodovaly s těmi, které s ní vykonávala kolegyně.
Rozsah aktivit byl vzhledem k jejím pohybovým obtížím a lokalizací bydliště v domě bez
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výtahu poměrně omezený.
Obracel se na mě také pan R. a paní B., jestli bych nezkusila chodit s klientkou do
parku. Chůzi přikládaly veliký význam i s ohledem na budoucnost a na setrvání klientky
v domácím prostředí.
Aktivity jsem

rozšířila

následujícím

způsobem.

Bylo

možné

využít její

zálibu

v cestopisech ke hře země, město, řeka, ...Klientce se hra zamlouvala, výbavnost jednotlivých
položek měla velice dobrou. Pravidla hry jí také nečinily obtíže, dodržovala dané počínající
písmeno, ani odříkávání abecedy či naopak „stopnutí" v případě, kdy jsem byla na řadě já,
nepředstavovalo těžkosti. Dále se dala do aktivit zapojit

klientčina znalost němčiny, dětství a

mládí strávila v pohraničí. Německy uměla podle svých slov obstojně. Četly jsem spolu kratší
texty v němčině a krátce konverzovaly v němčině.
Na žádost rodiny jsem opakovaně navrhovala klientce vycházku do parku.

Vždy to

zdvořile odložila na příště. Pokoušela jsem se jí motivovat tím, jak je to pro její tělo důležité.
Ale vždy následovalo jen zdvořilé přesunutí na příště. Zkusila jsem na to jít jinou cestou. Bylo
léto, všechno kvetlo a věděla jsem, že má klientka ráda květiny. Tato motivace jednou zabrala
a vycházka se celkem zdařila. Za to

další pokus o procházku skončil neúspěchem. Zkoušela

jsem tu samou motivaci, do které zasáhl rázně pan R.: „počasí, nepočasí, musí manželka
chodit, přece se nechce stát úplně nepohyblivou a dceru strhnout". Paní O. sice sešla se
schodů, ale před domem jí vypověděly nohy (z neznámých důvodů). Zpátky do bytu jsme jí
dostávali čtyři: pan R., paní B., já a jeden bezdomovec, který využil příležitosti drobného
přivýdělku.
Paní B. mě jednou požádala, jestli bych mohla v případě, že nebudeme mít na plánu
jinou aktivitu, dohlédnout na její matku při žehlení.

Vysvětlila jsem jí, proč si myslím, že je

pro průběh služby nežádoucí, aby mě paní O. vnímala jako někoho, kdo na ni dohlíží. Kromě
toho tuto aktivitu klientka zvládá bez obtíží sama, tak ji mohou využít na výplň času, kdy u
nich nevyužívají asistenci.
Téměř po celou dobu mých návštěv u paní O. byl v bytě přítomen její manžel. Většinu
času trávil u počítače

v ložnici, která přes den byla jeho teritoriem. Z bytu se na delší dobu

vzdaloval kvůli svému zdravotnímu stavu jen zřídka.

Tato skutečnost působila občas jako

rušivý element, protože v paní O., ne konstantě ale občas, evokovala pocit, že ji manžel
„odkládá" (jak může, tak se mě zbaví). Pan R. v tomto období ještě manželčinu nemoc plně
nepřijal.

Ta významně ovlivnila jeho život a představy o penzy.
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Dříve, před propuknutím

nemoci, trávili se ženou většinu roku na chalupě. Což nyní již nebylo možné. Paní O. bývala
transporty a změnami prostředí zmatená a on sám by péči o ni nezvládl a nechtěl všechno
nechat

na

dceři.

Nejvíce

své

manželce

zazlíval její neochotu

nezhoršovala její motorika, což by kladlo větší nároky na její okolí.

spolupracovat,

aby se

Byl sice informován o

tom, že ztráta motivace a iniciativy je jedním ze symptomům DAT, ale bylo to pro něho těžké
přijmout. Snažila jsem se s ním mluvit o tom, aby paní O. neříkal, že na ni budu dozírat. Ale
aby mě spíše prezentoval jako někoho, kdo jí zpestří čas. Za takového postupu by se dalo
očekávat, že se budou minimalizovat případy, kdy ho manželka za mé přítomnosti volá či za
ním chodí do pokoje. Pan R. s tím souhlasil, ale ne vždy byla naše dohoda realizována.
Na termínech návštěv jsem se většinou domlouvala s paní B.. Paní O. jsem poté pomocí
kalendáře vysvětlila, kdy mě může příště očekávat.
Byla to vhodná příležitost k procvičování orientace v čase.
příliš neorientovala a ani neprojevovala velký zájem.

V tomto bodě se klientka

Vzhledem k daným okolnostem měla

všechny dny téměř stejné. I když na druhou stranu pro paní O. byla rutina přínosem, protože
každou změnu,

i tu kterou hodnotila jako příjemnou ( návštěvu, či víkend na chalupě ),

provázely stavy zmatenosti.
Na konci tohoto období byla klientka hospitalizována pro infekci dýchacích cest.

Druhý rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

V tomto období došlo k výrazné progresi nemoci paní O.. Příčinou tak rychlého
postupu byla nejspíš tříměsíční hospitalizace a dlouhodobé upoutání na lůžko, což
mělo za následek zhoršení motoriky ( neschopnost samostatné chůze ). Následovala
v podstatě celková deaktivace. Další komplikaci představuje vznik rozsáhlých
proleženin, které se z důvodu těžkého diabetu paní O. špatně a pomalu hojily.

•

Dominantními symptomy z oblasti kognitivních funkcí jsou u paní O. : poruchy
krátkodobé paměti, poruchy myšlenkových operací, narušení úsudku. Prohlubuje se
časová dezorientace, občas nastupuje i dezorientace místem. Klientka se vrací do
doby, kdy žila v pohraničí. Přestává se orientovat v pracovnících, kteří za ní
docházejí ( což se dá vysvětlit progresí nemoci i jejích enormním nárůstem ), členy
rodiny stále poznává a rozlišuje jmény, vytrácí se ulpívavé myšlení, objevuje se
fluktuace pozornosti.
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Z oblasti behoviorálních a psychologických příznaků DAT se objevují stavy úzkosti
a tenze, negativismus, afekty agrese při nějaké výjimečné situaci či rehabilitaci,
prohlubuje se porucha spánku, objevuje se verbální dožadování pozornosti, odpadá
bloudění po bytě, protože paní O. již není schopna samostatného pohybu.
Motivace je narušena ve velké míře. Jen velice obtížně se u klientky vzbuzuje zájem
o jakoukoli aktivitu, na druhou stranu neustále klade otázky: „Co mám dělat?" A to i
v průběhu rozdělané činnosti. Což je oproti předcházejícímu období změna.
V oblasti

aktivit

denního

života jsou výrazně

narušeny

bazální

aktivity

-

sebeobsluha, z nemocnice se paní O. vrátila napojená na permanentní cévku, která
už jí zůstala natrvalo. Při hygieně a oblékání je plně závislá na okolí. Konzumaci
potravy zvládá samostatně.
Dochází

k velkému

nárůstu

v rozsahu

přijímaných

služeb.

Počet

asistentů

odlehčovací služby se zvyšuje ze dvou na čtyři, dále za klientkou dochází dvakrát a
třikrát denně zdravotní sestry z agentury HOME CARE převazovat proleženiny,
aplikovat inzulín. Další návštěvy představují třikrát za týden rehabilitační sestra.
Náplň asistence odlehčovací služby: Aktivace - činnosti zůstávají v podstatě stejné,
přidává se čtení, snaha o simulaci situací z běžného života, zapojení prvků
aktivizace, reminiscenční terapie, realitní orientace, snaha o zpestření času a o
zprostředkování příjemných zážitků, v případě potřeby asistence při hygieně,
procvičování jemné motoriky.
Při aktivaci lze stavět na: schopnosti číst a psát, na zájmu o řešení záležitostí
spojených s domácností (simulace reálných událostí), stále zachovaná znalost
němčiny, zájem o společenské hry a cestopisy).
Komunikace probíhá na verbální úrovni.
Témata řešená s paní O.: motivace k činnosti.
Témata řešena s panem R. a s paní S: prostor pro vykonávání služby a vůbec
celkový management služby.
V tomto období dochází ke zhoršení zdravotního stavu pana R., jsou nutné jeho
časté návštěvy u lékaře a kratší hospitalizace, což se negativně promítá do stavu paní
O. a znamená to větší zátěž pro paní B. ( otec jí už není schopen pomáhat pečovat o
matku v takové míře, naopak sám její péči potřebuje ).
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Náplň

odlehčovací

služby

v prvním

čtvrtletí

spočívala

v návštěvách

paní

O.

v nemocnici. Pro klientu představovala hospitalizace zátěž (pobyt v cizím prostředí s velkým
množstvím střídajícího se personálu a spolupacientů ). Rodina se u dní dvakrát denně střídala
a koordinátorka odlehčovací služby souhlasila s návštěvami asistentů v nemocnici v rámci
odlehčení rodině ( zaplnění času u lůžka) a alespoň zmírnění deaktivace klientky.
S asistenty měla jiné náplně k hovoru, případně jiné činnosti. Mimo jiné na ně byla
zvyklá z domácího prostředí a v jejich přítomnosti byla klidnější, než když byla na lůžku o
samotě se spolupacienty.
Po návratu paní O. domů došlo k výše popsaným změnám, které měly vliv na celkové
klima v rodině a na management péče.
Vzhledem k uspořádání bytu,
fyzické síly rodinných pečovatelů,

úplné ztrátě schopnosti samostatného pohybu a omezené
trávila paní O. většinu času na křesle v ložnici, kde byla

umístěna polohovací postel a polohovací křeslo.

Rodina neměla sílu přemísťovat ji do jiné

místnosti. To ve svých důsledcích znamenalo narušení teritoria jejího manžela. Fyzický stav
pana R. se v tomto období také významně zhoršil a byl nucen polehávat. Při návštěvách
asistentů

byl

v podstatě vždy přítomen

ve stejné

netradiční podmínky. Paní O. jeho přítomnost rušila.

místnosti,

což představovalo poměrně

Vznikla nezvyklá situace, kdy byl její

manžel v místnosti, ale nekomunikoval s ní. Klientka s ním navazovala kontakt a dostávalo se
jí odpovědi: „ Máš tu svou společnost, já tady vůbec nejsem. " Paní O. se jen těžko soustředila.
S paní O. jsem pokračovala ve výše zmíněných aktivitách, jen s menší intenzitou.
Vzhledem ke své situaci měla klientka omezený prostor k vykonávání praktické činnosti.
Začleňovala jsem aktivity, které alespoň částečně simulovaly situace běžného dne (
pojmenovávání předmětů, k čemu

se používají, popřípadě výkon konkrétní činnosti, její

plánování ( například nákupu ). Ty byly v tomto období, podle toho, jak se k nim stavěla, pro
paní O. nejzáživnější.
Pro asistenty odlehčovací služby vznikla také nová situace v tom, že jich za klientkou
docházelo větší množství (a v tomto období v podstatě každý den, koordinátorka povolila
v případě této klientky navýšení hodinové dotace služby). Paní O. se v nich přestala
orientovat a došlo tak k určitému „odosobnění" služby. Nastává také nutnost, aby si asistenti
mezi sebou rozdělili druhy aktivit, aby klientka neopakovala stále totéž, což za daných
okolností a omezeních nebylo jednoduché. Dříve oblíbená hra člověče nezlob se stávala
rutinní, stejně tak jako země, město či jiné slovní hříčky. Klientka sice projevovala verbální
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souhlas k jejich vykonávání, ale z neverbálních projevů bylo zřejmé, že k nim nemá chuť.
Větší zájem vzbuzovala výše zmíněná simulace praktických činností. Novou aktivitou se pro
odlehčovací službu stalo čtení časopisů či krátkých příběhů. Tuto aktivitu byla dříve klientka
schopna vykonávat sama. Nyní z důvodu zvýšené fluktuace pozornosti se v textu při
samostatném čtení ztrácela.
Osvědčilo se střídání ve

čtení po jednotlivých

odstavcích se shrnutím příslušného

obsahu. Podle kontextu bylo patrné, že se paní O. v textu orientuje. Tato aktivita u ní stále
vzbuzovala zájem.
Kolegyně se s klientkou zaměřovaly na trénink jemné motoriky a výtvarné činnosti.

Třetí rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

V tomto období dochází ke stagnaci progrese motorických poruch. Komplikace
v podobě proleženin stále zůstávají.

•

V oblasti kognitivních funkcí dochází k mírnému prohloubení výše popsaných
deficitů.

•

Z oblasti behaviorálních a psychologických příznaků DAT se projevují stavy úzkosti
a tenze, negativismus, slovní agrese, zhoršení poruchy spánku, strhávání pozornosti
na svou osobu.

•

Prohlubuje se narušení motivace, zvyšuje se neochota klientky spolupracovat na
aktivitách sebeobsluhy, naopak ve většině případů se jim brání, výběr a motivace
k činnosti se stává více problematický.

•

V denních aktivitách je i v bazálních činnostech jako je hygiena a oblékání plně
závislá na svém okolí. Když jí je jídlo naservírováno a nakrájeno, tak je schopna jíst
bez pomoci.

•

Typ užívaných služeb zůstává stejný. Jen dochází k nejrůznějšímu střídání a změn
asistentů. Počet asistentů odlehčovací služby je kolísavý.

•

Náplň asistence odlehčovací služby: zapojení prvků aktivizace, realitní orientace,
reminiscenční terapie, snaha o zpestření času a o zprostředkování příjemných
zážitků, v případě potřeby asistence při hygieně, procvičování jemné motoriky.

•

Při aktivaci lze stavět: na dobrých verbálních dovednostech a na schopnosti říci si o
plevovou aktivitu.
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•

Témata řešená s paní O. a s panem R. rekapitulace jejich společného života.

•

Témata řešená spaní B.: náročnost celé situace, respektování přání její matky
věnovat se i méně stimulačním činnostem.

•

V průběhu tohoto období dochází ke dvěma zásadním změnám. Umírá pan R. a paní
B. je po dobu několika týdnů hospitalizována. O paní O. v té době pečuje paní M..

Vzhledem k vývoji situace (další zhoršení zdravotního stavu pana R, jeho dlouhodobější
hospitalizace, častější nepřítomnost paní B., která navštěvovala otce v nemocnici a musela
zařizovat spoustu věcí na úřadech ohledně služeb pro paní O.) dochází k prohlubování stavů
tenze a úzkosti klientky, jinak stav zůstává bez významnějších změn.
Měla jsem pocit, že v tomto období pan R. přijal nemoc své manželky se všemi jejími
symptomy. V době kdy byl doma si chodil s námi povídat, měl potřebu rekapitulovat svůj život
spolu se svou manželkou. Zároveň říkal, že kromě asistentů, které dochází za jeho ženou,
personálu v nemocnici a dcery nepřichází s nikým jiným do styku. Jeho zdravotní stav už mu
vůbec nedovoloval kratší procházky po sousedství, při kterých se přeci jen potkal a popovídal
s několika známými. Paní O. na tyto rozhovory reagovala pozitivně, manželovo vzpomínání jí
evokovalo i její vzpomínky.
Během tohoto roku dochází na několik měsíců k výraznému snížení počtu hodin
odlehčovací služby z důvodu pozdržení dotací. Tato skutečnost se negativně promítla do
celkové situace. V této době docházelo k zhoršování stavu a úbytek v přijímaných služeb
působil na paní B. jako dvojí zátěž. Hodinová dotace byla před tím nastavena na maximum.
Po několika měsících pan R. při jednom ze svých pobytů v nemocnici umírá.
Gerontopsychiatr, který léčil paní O., doporučil dceři, aby svou matku o otcově smrti
neinformovala. Zdůvodnil to tím, že by paní O. tuto zprávu nemusela psychicky unést.
Paní O. bylo tedy řečeno, že její manžel musí dlouhodobě zůstat v nemocnici. Klientka
tuto verzi přijala, domnívám se, že v tomto bodě sehrála svou roli její časová dezorientace.
nepokládala další otázky. I když nikdo neví, jestli to v hloubi duše netušila.
Při mých návštěvách byla často vtenzi, dožadovala se přítomnosti dcery. Na místo
kognitivní stimulace v podstatě nastupovaly aktivity, které ji svým charakterem měly spíše
zprostředkovat příjemný zážitek.
Paní O.

v té době začala projevovat zájem

o televizi.

To představovalo změnu

v porovnání s předchozím obdobím. Dříve ji dost zavrhovala, když ji sledoval pan R.. Podle
klientky tam „dávali samé blbosti". Zřejmě pro ni sledování znamenalo klidovou činnost,
26

„ určitý únik". Proti sledování televize měla námitky paní B., měla pocit, že kognitivní trénink
by byl pro její matku daleko přínosnější. Pokoušela jsem se jí vysvětlit, že pokud to jde, tak ho
začleněním. Ale že ze své pozice nemůžu její matku do ničeho nutit a hlavně by to nejspíš
nemělo význam.
Následkem dlouhodobé náročné péče se zkomplikoval zdravotní stav paní B. a musela
být hospitalizována. S paní O. musela v té době bydlet druhá dcera, paní M..
Paní O. byla zneklidněna

nepřítomností paní B., která měla být podle modifikovaných

informací v lázních.
Již delší dobu bylo patrné, že je paní B. na pokraji svých fyzických i psychických sil.
Hovořila jsem s ní o krátkém pobytu její matky na lůžkovém
V tomto období by si mohla od péče,

oddělení v gerontocentru.

která představovala v tomto případě psychickou i

fyzickou zátěž, odpočinout a trochu se zotavit. Paní B. se obávala, že by se matka za tuto dobu
rapidně zhoršila, byla na ni hodně fixovaná

a ona by poté péči o ni vůbec nezvládla. Mohla

by vzniknout situace, kdy by paní O. nemohla zůstat dále v domácím prostředí a tomu chtěla
paní B. i na úkor svému zdraví zabránit.
Na konci tohoto období jsem byla nucena na nějakou dobu z osobních důvodů přerušit
spolupráci. O dalším vývoji situace jsem byla informována paní B. a kolegyněmi. K žádným
velkým zvratům již nedocházelo. Docházelo k postupné deterioraci výše popsaných oblastí.
Za šest měsíců paní O. umírá.
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Příloha č. 3
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Případová studie č. 3
Paní P., 92 let, ve věku 90 let stanovena diagnóza DAT., žije s vnukem (pan X.), jeho
ženou (paní E.) a s jejich roční dcerkou, dlouhou dobu jako žena v domácnosti, poté střídala
profese s lehkou manuální prací,, zájmy: dříve zejména z oblasti domácích prací, nyní:
dechovka, staré filmy, ráda si povídá.
ČALS kontaktovala paní E., která se dozvěděla o možnosti odlehčovací služby formou
asistence v domácím prostředí. Byla v té době na mateřské dovolené se svou dcerkou a měla
tedy i prostor starat se celodenně o paní P.. Asistenci odlehčovací služby potřebovali pro
účely, kdy odjíždí na celý den pryč, nebo odchází z bytu na delší dobu.
Doba mé spolupráce s rodinou trvala 1,5 roku v různé frekvenci.
Na mé první schůzce s paní P. byl přítomen pan X. i paní E. Vzhledem k tomu, že délka
asistence se většinou pohybovala v délce deset až dvanáct hodin, seznámili mě s kompletní
denní rutinou paní P.. Paní P. na mě reagovala přátelsky, zdvořile mě upozorňovala na to, že
nepotřebuje hlídat, že nic neprovádí. Ujistila jsem jí, že na ni nemám dozírat, ale že jsem u ní
pro to, aby ji nebylo smutno a abychom spolu dělaly věci, které ji baví. Řekla jsem jí, že jsem
slyšela, že se ráda dívá na staré filmy a poslouchá dechovku. To bychom zrovna spolu mohly
zkusit. Paní P. souhlasila a dodala, že si můžeme klidně i povídat.
Pan X. a paní E. mě seznámili se širším kontextem situace. Jedná se o babičku pana X.,
se kterou neměl z dětství vybudován pevný vztah. Jediný syn paní P. již zemřel a její další
příbuzní (neteře, synovci), se s ní po smrti svých rodičů již nestýkají. Občas ji navštěvuje
švagrová, která bydlí v těsném sousedství.
Jak dlouho se u paní P. projevovaly symptomy DAT rodina přesně nevěděla. O jejím
onemocnění se dozvěděli po svém návratu z několikaletého pobytu v zahraničí. Po svém
příjezdu ji přišli navštívit a lekli se v jakém ji našli stavu. Po jejich návratu paní P. navštívili.
Podle slov paní E., jim na první pohled bylo jasné, že bude zapotřebí vyhledat lékaře a zajistit
péči. Paní P. byla po fyzické stránce zanedbaná, podvyživená, měli podezření na užívání
alkoholu (za života pila alkohol pouze příležitostně). Paní P. byla poté krátce hospitalizována
na gerontopsychiatrii, kde ji byla stanovena diagnóza DAT.
Od té doby ji měla v péči rodina vnuka.
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l.rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

Symptomy

z oblasti

kognitivních

funkcí:

narušení

novopaměti,

staropaměť

zachována u událostí s časově vzdálenější minulosti, narušení myšlenkových operací
a úsudku, ulpívavé myšlení, fluktuace pozornosti. Dezorientace časem a místem
projevující se v různé intenzitě v různé podobě
•

Z behaviorálních a psychologických symptomů DAT se objevují

úzkostné a

plačtivé stavy, občas se objevují afekty zlosti zejména ve chvílích, kdy je
dezorientována. Zábrany jsou zachovány, paní P. si symptomy své nemoci
uvědomuje a stydí se za ně. Objevují se bludy zejména ve večerních hodinách, má
pocit, že se jí do bytu nastěhoval někdo cizí. Porucha spánku a noční bloudění je
řešitelné medikací. V noci se objevuje inkontinence, nosí plenkové kalhotky.
•

Motivace je závislá na charakteru aktivity. V oblasti aktivit sebeobsluhy není
narušena, ve volných chvílích se objevuje tendence upadat do apatie.

•

Z oblasti

aktivit denního života je zřejmé narušení instrumentálních aktivit

manipulace se sporákem, s klíči (když jde navštívit švagrovou), nejeví o tento druh
aktivit ani zájem. Bazální aktivity (sebeosluha) v zásadě nenarušeny, nutné
pravidelně připomínat toaletu, ale obslouží se sama, umyje se u umyvadla bez
pomoci, potřeba asistence při sprchování, pokud má oblečení připraveno ve
správném pořadí, tak se oblékne sama.
•

Expresivní ani receptivní složka řeči není narušena, komunikace probíhá hlavně na
verbální úrovni, nejsou zapotřebí doprovodná gesta.

•

Rituály: oběd přesně na 12.00 hodin, káva ve 14.00 hodin.

•

Náplň odlehčovací služby: zajištění režimu dne (podávání jídla, léků), rozhovor,
čtení a prohlížení novin či časopisů, sledování televize, prohlížení fotografií.

•

Lze stavět na: zachované staropaměti, na zálibě vyprávět o svém životě, zájem o
filmy pro pamětníky a o články o běžném životě (příběhy z časopisů).

•

Náplň odlehčovací služby: aktivace - rozhovor, prohlížení časopisů a sledování TV
s komentářem (potřeba udržet pozornost paní P.), zapojení prvků reminiscenční
terapie a realitní orientace, zabránit upadání do apatie, aktivity rozfázovat a
doplňovat komentářem s cílem udržet klientčinu pozornost, dodržovat denní rutinu
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jako prevenci před stavy zmatenosti.
•

Témata řešena s klientkou: má role (nejsem dozor), její zhoršující se paměť.

•

Témata řešená s rodinou: těžkosti péče o někoho, ke komu mám kontroverzní vztah
z dětství, ale cítím k němu morální závazek.

Ze začátku spolupráce jsem se zaměřovala na překonání zábran a klientčina dojmu, že
mám na ní dohlížet. Chování paní P. bylo zdvořilé, ale byla z její strany patrna potřeba
vymezit si svůj prostor a čas sama pro sebe.
Například mě požádala, že si potřebuje jít na chvíli odpočinout k sobě do pokoje, jestli
bych mohla zůstat v obývacím pokoji a číst si. Za nějakou dobu se vždy vrátila a sama začala
navazovat kontakt.
Dále bylo zapotřebí vymyslit taktiku, jak ji upozornit na toaletu a nepřivádět ji do
rozpaků. Poprvé jsem se ji po dané době (na doporučení paní E.) zeptala, zda si nepotřebuje
odskočit. Nejprve to vypadalo, že ano, ale poté se paní P. zarazila a řekla, že si vzpomene
sama. Za chvíli na toaletu skutečně šla. A po návrat mi začala vysvětlovat, že ty plenkové
kalhotky na poličce (které nosila na noc) nejsou pro ni, ale pro malou dcerušku pana X.
Zvolila jsem tedy taktiku, že jsem v danou dobu předstírala odchod na toaletu a paní P.
jsem o tom informovala. Ta šla jakoby automaticky po mě.
Paní P. měla na svou nemoc náhled, stěžovala si na špatnou paměť, na to, že již není
schopná vést domácnost a o vše se postarat jako dřív.
V takových momentech bylo neúčinnější začít hovořit o věcech, o kterých jsem věděla, že
si pamatuje. To ji uklidnilo. Jednak si byla schopna na leccos vzpomenout. Vzpomínky pro ni
byly vždy příjemné.
Nejoblíbenější aktivitou paní P. bylo vyprávění o jejím dětství, rodičích a sourozencích.
Poté o tom, jak se starala o svou rodinu - syna a manžela. Další aktivitou byly fdmy pro
pamětníky a čtení časopisů, ale v průběhu těchto činností se často k vyprávění vracela.
Technika čtení již u paní P. zřejmě nebyla zachována, když jsem jí dala časopis, tak se do
něho chvíli nesoustředěné dívala nebo se usoustředila na obrázky či fotografie. Poté mě
zdvořile požádala, abych četla. Když jsem se na tuto skutečnost ptala paní E., tak říkala, že
přesně neví. Ale spíše se přikláněla k variantě, že si paní P. časopisy jen prohlíží.
Při sledování filmů jsem se jí ptala na jména herců z jejího mládí.
vzpomněla a zdálo si ji i pochopitelné, že je neznám.
zkoušení. Účinné byly také rekapitulace děje.
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Většinou si na ně

Takže mé dotazování nebrala jako

Při čtení kratších příběhů z časopisu se paní P. často vybavovaly příběhy z jejího života.
Z čehož bylo možné usuzovat, že kontextu rozumí.
U paní P. se projevovala dezorientace časem i místem v různých formách. Vždy
v souvislosti s místem bydliště, orientace v bytě byla zachována (kde je jaká místnost).
Mírnější forma projevu byla následující.
Během mé návštěvy se mě několikrát ptala (v tomto období beze známek paniky), zda je
dopoledne či odpoledne, den či noc, a jestli je ve Strašnicích nebo v Dejvicích (v Dejvicích
strávila dětství a mládí a odstěhovala se z této lokality, již před více než padesáti lety). Toto
byla nejmírnější a nejlépe zvládnutelná forma projevů její dezorientace.

Stačilo jen otázku

zodpovědět a paní P. se zorientovala.
Výraznější a obtížněji zvládnutelná forma probíhala takto.
V době oběda se paní P. zvedla, poděkovala mi za příjemné popovídání se slovy, že musí
odnést oběd manželovi do práce.

To byl její zvyk z manželova produktivního života.

V těchto

situacích jsem se řídila doporučením MUDr. Novákové z ČALS. Nic nevymlouvat, jen se začít
empaticky

dotazovat a snažit se odvést klientovu pozornost.

ohledně manžela a jeho zaměstnání.

Pokládala jsem jí otázky

Většinou se paní P. posadila, začala vyprávět a postupně

se vracet do reality. Její manžel byl již řadu let po smrti.
Jindy nezávisle na čase se paní P. vylekala, že vůbec neví, jak to vypadá v Dejvicích, že
už tam dlouho nebyla. Tudíž tam musí jít. Řešení bylo obdobné. Jen byly otázky směřovány na
Dejvice.
Podle slov paní E. trpěla paní P. většími stavy dezorientace, když nebyla dodržena rutina
(oběd ve 12.00 hodin, káva ve 14.00 hodin).
Zejména ve večerních hodinách paní P. propadla panice, že se do jejího bytu
nastěhovala cizí rodina (pan X., paní E. a jejich malá dcerka), která v něm žije a ona s tím
nemůže nic udělat.
V panice otevírala dveře.

Ukazovala na další dvě jména na vizitce vedle svého. Řešení

bylo postaveno na podobném principu jako u výše popsaných situací. Nic nevymlouvat a
snažit se odvést klientčinu pozornost a následně klientku uklidnit. Říkala jsem jí, že chápu, že
má strach, ať se se mnou posadí.
Ve svém pokoji a na domovních dveřích měla rozvěšené cedule se svým jménem a
adresou.
S panem X. a s paní E. byla komunikace vždy bez komplikací. Pan X. pojmenovával, že
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je pro něho náročné starat se o babičku, ke které měl vztah zatížený z minulosti. Ale že k ní
cítí morální závazek, proto se snaží být neutrální.
I když v některých chvílích, zejména při její „záchvatech", že si jí do bytu nastěhovali
cizí lidé, které tam ona nechce a o které tam ona musí trpět, připouštěl, že je to náročné a má
tendence vybuchovat.

V těchto chvílích přebírala péči paní E., která měla kpaní P. vztah

neutrální. Paní E. uváděla, že je to účinný model k udržení jejich „domácí" pohody.
V tomto období byla paní P. na týdenním odlehčovacím pobytu v geriatrickém centru po
dobu dovolené rodiny. Rodina mě požádala o její návštěvu. Koordinátorka odlehčovací služby
s tím jako s prevencí úplné dezorientace klientky souhlasila.
Paní P. neprojevovala známky paniky ani neprojevovala zájem o to, kde je. Když jsem
přišla, tak byla z jejího výrazu patrná apatie. Ale poznala mě a souvisle se mnou hovořila.
Slíbila jsem ji další návštěvu v konkrétní den. Ale nepředpokládala jsem, že si termín
zapamatuje.

Pomůcky jako kalendář nebyly k dispozici. Návštěvy u paní P.

telefonické domluvě s rodinou.
seděla připravená na posteli,

byly vždy po

Při další návštěvě jsem byla překvapena, protože paní P.
evidentně mě očekávala.

Ostatní spolubydlící,

situaci, můj příchod komentovaly, tak už jste se vnučky dočkala.

které neznaly

(Paní P. mě za vnučku

nepokládala.)

Poslední půl rok spolupráce
Schématický popis situace za dané období:
•

Oblast kognitivních funkcí: narušení novopaměti, výraznější deficity ve staropaměti,
v paměti zachovány jen události z dávné minulosti, narušení myšlenkových operací
a úsudku. Dezorientace časem a místem zůstává, ale projevuje se v mírnější
intenzitě. Prohlubují se tendence k fluktuaci pozornosti a obtížnému soustředění,
momenty ulpívání myšlení (např. na svítícím tlačítku od televize).

•

Z behaviorálních a psychologických příznaků DAT se projevují úzkostné a plačtivé
stavy, častější afekty zlosti, zejména ve večerních hodinách. Bludy se vyskytují
stále, zejména ve večerních hodinách. Porucha spánku a noční „bloudění" je stále
řešitelné medikací.

•

Motivace stále závislá na charakteru aktivity. V oblasti aktivit sebeobsluhy není
narušena, jinak stále větší sklony k upadání do apatie, je těžší u paní P. vzbudit
zájem o činnost.
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•

Z oblasti aktivit denního života se objevuje narušení instrumentálních aktivit
manipulace se sporákem, s klíči (když jde navštívit švagrovou), nejeví o tento druh
aktivit zájem. Někdy větší narušení bazálních aktivit, toaletu s připomínáním stále
zvládá sama, větší asistenci potřebuje s mytím (např. dát pastu na kartáček) a
s oblékáním (co je přední a zadní část).

•

Expresivní ani receptivní složka řeči není narušena, komunikace probíhá zejména na
verbální úrovni, nejsou zapotřebí doprovodná gesta.

•

Rituály: oběd přesně na 12.00 hodin, káva ve 14.00 hodin stále zůstávají, ale jejich
nedodržení již nemá tak vážné následky v dezorientaci.

•

Náplň odlehčovací služby: zajištění režimu dne (podávání jídla, léků), rozhovor,
čtení a prohlížení novin či časopisů, sledování televize, prohlížení fotografií stále
zůstává, aleje třeba větší rozfázování a strukturování.

•

Lze stavět na: zachovaných vzpomínkách z dávné minulosti, na setrvávající zálibě
vyprávět o svém životě, zájem o filmy pro pamětníky a o články o běžném životě
(příběhy z časopisů).

•

Při práci se zaměřit na: větší strukturaci činností, více se soustředit na motivaci,
dodržovat denní rutinu jako prevenci před stavy zmatenosti, snažit se zprostředkovat
pocit bezpečí, držení za ruku.

•

Témata řešená s klientkou: paní P. již nehovoří o své nemoci, nejraději vzpomíná na
svou minulost, vyhledává fyzický kontakt formou držení za ruku.

•

Témata řešená s rodinou: těžkosti péče o někoho, ke komu mám kontroverzní vztah
z dětství, rozdělení rolí v momentech, kdy pan X. ztrácí trpělivost přebírá péči paní
E. jako relativně citově neutrální pečovatel.

V tomto období již přede mnou paní P. neměla zábrany. Neprojevovala stud nad tím, že
si něco nepamatuje či že jí něco připomínám.
Stále častější byly momenty, kdy si potřebovala odpočinout od rozhovoru či od jiné
aktivity, ale již neodcházela do svého pokoje a zůstala ve stejné místnosti se mnou.
Stále ráda vzpomínala a vyprávěla o svém životě, ale obsah jejího vyprávění byl chudší,
vracela se stále ke stejným a časově vzdálenějším tématům (nejčastěji z dětství).
Na začátku tohoto období jsem se paní P. snažila ptát na události, které jsem znala
z jejího dřívějšího vyprávění, za účelem „připomnění" v rámci reminiscenční terapie.. Paní P.
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odpovídala, že už neví, jak to tehdy bylo.
Jména herců si již také vybavovala výrazně méně, při čtení přestávala vnímat,
nastupovalo spíše prohlížení časopisů.
Dotazy, z d a j e ve Strašnicích nebo v Dejvicích, se opakovaly.
Nutkání k odchodu se již objevuje výrazně méně. Je možné, že manžela neměla již v tak
živé paměti.Na konci tohoto období se rodina rozhodla využívat služeb denního centra.
Užívání odlehčovací služby bylo ukončeno.
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Příloha č. 4
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Případová studie č. 4

Paní C., 87 let, ve věku 85 let, diagnóza DAT, vdova, doktorka jazyků - překladatelka,
pracovala jako učitelka jazyků a překladatelka, zájmy: četba, kultura, cestování, společenské
hry, procházky do přírody, žije ve společné domácnosti s dcerou (paní U.), délka užívání
odlehčovací služby 1 rok.
Paní U. kontaktovala CALS v době, kdy ji byla stanovena diagnóza závažného
onemocnění. Do té doby péči o matku zvládala, vypomáhala jí její dcera a bratr pan Y..
Nyní musela často docházet k lékaři.
Stav paní C. se začal zhoršovat, podle slov paní U. si uvědomovala závažnost svého
onemocnění. Ke zhoršení stavu přispěla pravděpodobně také změna pravidelného denního
režimu. Paní C. nyní byla v bytě častěji a déle sama. Po svém návratu domů bývala paní U.
unavená a trpěla nevolností.
Z výše uvedených důvodů měla paní U. obavy nechávat svou matku v bytě delší dobu
samotnou.

Žádné

alternativní řešení (zařazení v pořadníku na umístění do zařízení

residenčního typu) neměla rodina připraveno. Paní U. uváděla, že měla vhodné podmínky se o
svou matku postarat. Pracovala doma, její dcera a bratr

byli v případě potřeby ochotni

pomoci. Nyní již rodina neměla kapacitu péči pokrýt. Přesto paní U. dávala přednost péči
v domácím prostředí, nechtěla vyjednávat žádné krátkodobé umístění. Stav její matky se při
změnách režimu rychle zhoršoval i v domácím prostředí. Obávala se, že při kompletní změně
prostředí, by progrese byla ještě rychlejší.
Paní U. se rozhodla pro využívání odlehčovací služby.
Prvních deset měsíců docházela do rodiny moje kolegyně, kterou jsem po jejím odchodu
z organizace vystřídala. Informace o tomto období jsem obdržela zprostředkovaně od
koordinátorky odlehčovací služby. Popis situace za období deseti měsíců lze shrnout do
následujících bodů:
•

Nejvýraznější symptomy z oblasti kognitivních funkcí: narušení

novopaměti,

myšlenkových operací, fluktuace pozornosti.
•

Z oblasti behaviorálních a psychologických příznaků DAT se objevují: porucha
spánku a stavy zmatenosti v nočních hodinách, „bloumání" po bytě, občas se
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vyskytují úzkostné stavy (obzvláště při delší nepřítomnosti dcery), po jejím příchodu
občas slovní napadání.
•

Motivace je proměnlivá. Někdy na nabídky aktivit reaguje pozitivně, jindy je odmítá
a má tendence upadat do apatie, popřípadě k dennímu spánku.

•

Z oblasti aktivit denního života jsou narušeny instrumentální i bazální aktivity
(sebeobsluha) - vyžadují asistenci dcery (např. dát zubní pastu na kartáček, připravit
vhodné oblečení).

•

Expresivní ani senzorická složka řeči není narušena, komunikace probíhá na
verbální úrovni bez potřeby zvláštního doprovázení gesty (např. při vstávání
naznačit pohyb vzhůru), rozumí krátkým písemným vzkazům, v delším textu se
ztrácí.

•

Denní rutina v základu zachována bez připomínání (toaleta, mytí rukou, ranní a
večerní mytí, oblékání).

•

Užívané služby: odlehčovací služba, pečovatelská služba-donáška obědů.

•

Aktivity vykonávané s paní C. v rámci odlehčovací služby: rozhovor, společenské
hry, procházky, prohlížení časopisů, sledování vybraných pořadů v televizi.
Zapojení prvků aktivizace a reminiscenční terapie.

•

Frekvence návštěv je častá, řídí se potřebami paní U. , hlavně jejími kontrolami u
lékaře.

•

Témata řešená s klientkou: její dřívější zájmy a způsob života.

•

Témata řešená s rodinou: ve velké části časové sladění a popis průběhu návštěvy.

•

Při aktivaci lze stavět na: dřívějších zájmech - hraní společenských her, čtení,
chození na procházky (přírodu simuluje park), na momentech dobré motivace,
případně se pokusit klientku nemotivovat, na dobré úrovni verbální komunikace.

Podle informací od koordinátorky odlehčovací služby, paní C. asistentku odlehčovací
služby poznávala a odlišovala ji od členů své rodiny. Členy své rodiny poznávala a odlišovala
jménem.
Z prováděných aktivit měla nejraději hraní karet či člověče nezlob se a procházky za
hezkého počasí, poté uvítala příjemné popovídání si.
Do této rodiny jsem nastoupila po odchodu mé kolegyně z ČALS. S paní U. jsem tehdy
hovořila jen po telefonu. Byla před odjezdem do lázní a péči o matku měl převzít její bratr
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(pan Y.).

Vzhledem ke skutečnosti, že paní C. obtížně zvládala změny, rozhodla se její

rodina, že se pan Y. na potřebnou dobu přestěhuje do bytu své matky a sestry. Neměl možnost
se plně uvolnit z práce, protože prakticky veškerou svou dovolenou již na péči o matku
vyčerpal. Byla tedy zapotřebí poměrně vysoká hodinová dotace služby.
Při mém prvním setkání s paní C. byl přítomen pan Y., který mě své matce přestavil.
Paní C. pokyvovala hlavou. Vyjádřila obavu, abych se s n í nenudila. Ujistila jsem ji, že pro
mě určitě bude zajímavé si s ní popovídat.
Pan Y. vyjadřoval obavy nad rychlou progresí nemoci své matky. Říkal, že je z toho
vyveden z míry, do nedávné doby na matka reagovala „docela normálně".

První 2 týdny
Schématický popis situace za dané období:
•

Oblast kognitivních funkcí: narušení staropaměti i novopaměti (dcera uvádí, že při
rozhovoru

s matkou

vnímá výpadky z oblasti

vzdálené

minulosti.

Narušení

myšlenkových operací.
•

Z behoviorálních a psychologických příznaků DAT se objevují: stavy zmatenosti,
porucha spánku a noční bloudění po bytě, stud za neschopnost vykonávat některé
bazální aktivity a jejich následná kamufláž.

•

Narušení motivace. Je těžké paní C. zaujmout, zapojit do jakékoli aktivity. Zvyšuje
se počet hodin prospaných ve dne na úkor nočního spánku.

•

Z oblasti aktivit denního života jsou narušeny instrumentální i bazální aktivity.

•

Expresivní ani receptivní složka řeči není narušena. Přesto lze postoj paní C.
k určitým aktivitám spíše rozpoznat z její nonverbální komunikace. Ztráta zájmu o
časopisy, nejspíše v důsledku narušení schopnosti číst.

•

Využívané služby: odlehčovací a pečovatelská služba.

•

Náplň: zprostředkování příjemných pocitů, sledování zvířat v bytě (kočka a pes),
filmy pro pamětníky, rozhovor, zapojení prvků reminiscenční terapie.

•

Témata řešená s paní C.: vymezení mé role - jsem tam já pro ni, ne ona pro mě.

•

Témata řešena s panem Y.: rychlá progrese nemoci a obtížnost emočního zvládání
péče.

V tomto období mě paní C. vnímala jako hosta, kterého má za úkol bavit, i když jsem se
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jí opakovaně pokoušela vysvětlit, že to tak není, že jsem tam naopak já pro ni, abychom spolu
dělaly, co ji těší.
.Opakovala mi, že ona zrovna není dobrá společnice, sjejí vnučkou bych si rozuměla
lépe.
Zhoršení v oblasti kognitivních funkcí vedlo ktomu, že paní C. již nebyla schopna
orientovat se věnovat se dříve oblíbeným činnostem - čtení, společenské hry.
V tomto období ještě nebyl problém začít

spaní C.

komunikovat.

Když jsem jí ze

začátku nabízela karty a člověče - nezlob se, tak s úsměvem pokyvovala hlavou. Když jsem
rozložila karty na stůl, tak je paní C. složila a sedla si na ně. Očividně nevěděla, jak má hru
začít a styděla se za to. Narušení myšlenkových operací - když zmizí hra ze stolu, tak se o tom
již nebude vědět. To samé se opakovalo s hraním člověče - nezlob se.
Pokusila jsem se tedy přejít s paní C. k rozhovoru. Hry jsem nechala na stole. Paní C.
začala předstírat spánek a střídavě pokukovala po kartách. Pochopila jsem tedy, že má obavy,
že po ní opět budu chtít zapojení do hry. Pojmenovala jsem tedy, že karty uklidím a pokud má
chuť, tak si můžeme povídat. Paní C. s touto variantou souhlasila.
Při rozhovoru se vracela stále ke stejným tématům - ježdění na letní byt, dcera

E. je

vážně nemocná.
Diskrepance v myšlenkových operacích. Např. mě byla schopna

požádat o zhasnutí

světla,že to stojí to peníze, zeptala se mě, jestli si mohu dovolit koupit oběd.
Z výrazu ve tváři lze poznat, zda si povídá ráda či jen ze slušnosti. Reakce je v pořádku,
chcete mít chvíli pro sebe. Nebudete se nudit? Budu něco dělat.
Pozorování zvířat zda na sebe žárlí, nebo zda si sebe nevšímají.

Následující měsíc
Schématický popis situace za dané období, dochází k rapidnímu zhoršení:
•

Oblast kognitivních funkcí: narušení staropaměti i novopaměti, dezorientace časem,
místem i osobou.

•

Dochází k zesílení

behoviorálních a psychologických příznaků DAT, oblasti

zůstávají stejné: stavy zmatenosti, porucha spánku a noční bloudění po bytě, stud za
neschopnost vykonávat některé bazální aktivity a jejich následná kamufláž.
•

Více se prohlubuje narušení motivace. Paní C. upadá do apatie. Je obtížné navázat
s ní kontakt.
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•

Z oblasti aktivit denního života jsou narušeny instrumentální i bazální aktivity.

•

Paní C. stále více používá ke vyjádření svých pocitů nonverbální prostředky (např.
hrozí prstem při nesouhlasu). Pokud se podaří navázat komunikaci, expresivní ani
receptivní složka řeči není narušena.

•

Využívané služby: odlehčovací a pečovatelská služba.

•

Náplň: zprostředkování příjemných pocitů, sledování zvířat v bytě (kočka a pes),
rozhovor, zapojení prvků reminiscenční terapie.

•

Témata řešená s paní C.: dešifrování jejích nonverbálních projevů.

•

Témata řešena s paní U., která se v tomto období vrátila z lázní: obtíže při zvládání
péče o matku v situaci, kdy je ona sama vážně nemocná.

Paní C. nepoznávala svou dceru. Považovala ji za cizí paní. Často zmiňovala jméno své
vnučky, ale nepoznávala ji. Většinu času byla jakoby „za clonou".
Navázat kontakt s paní C. bylo obtížné. Na většinu podnětů z okolí reagovala paní C.
předstíráním spánku nebo neverbálně projevovala nesouhlas (např. hrozila prstem a kroutila
hlavou). Proto jsem přestala s motivací k činnosti a snažila jsem se využít momenty, kdy
kontakt s prostředím sama iniciovala. Jako účinný prostředník fungovala zvířata. Paní C. je se
zájmem sledovala a komentovala jejich chování.
Zábrany u paní C. zůstávaly zachovány. Bylo patrné, že se stydí za deficity v oblasti
sebeobsluhy. Znečištění prádla se snažila zastírat. Schovala ho mezi čisté prádlo a předstírala
spánek. Asistenci na toaletě odmítala.
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Příloha č. 5
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Případová studie č. 5
Klientka paní K, 80 let, diagnóza DAT, žádné další zdravotní obtíže, vdova, žije ve
společné domácnosti se synem (panem D), snachou (snachou paní Z.) a 3 vnoučaty. Pracovala
jako zahradnice. Přechodně na několik měsíců hospitalizována v geriatrickém centru. Doba
spolupráce klientky s asistentkou 3 měsíce.
U paní K. byla ve věku 78 let stanovena diagnóza DAT. Drobné změny, hlavně v oblasti
krátkodobé paměti a vykonávání domácích prací, již rodina pozorovala několik let, ale
připisovala je přirozenému procesu stárnutí.
Paní K. strávila celý život na moravském venkově, kde bydlela ve svém rodném domě
spolu s rodinou své dcery (paní F.). Paní F. dostala náhlou CMP a z tohoto důvodu nemohla
v péči o matku pokračovat, sama byla částečně upoutána na lůžko a potřebovala asistenci své
rodiny.
Pan D. byl nečekaně postaven do situace, kdy akutně musel převzít péči o svou matku.
Nebyl na tuto situaci připraven. Oba se ženou chodili do práce na plný úvazek, jejich děti
trávily větší část dne ve škole. Dalším problémem bylo uspořádání bytu, byt byl poměrně
těsný i pro pětičlennou rodinou. Jeho matka musela bydlet v obývacím pokoji, kde neměla
svůj klid.
Stav paní K. před dceřiným onemocněním a převozem do Prahy lze dle výpovědi paní F.
a jejího manžela shrnout do následujících bodů:
•

Dominantními symptomy DAT v oblasti kognitivních funkcí byly u paní K. deficity
v novopoměti, poruchy myšlenkových operací a narušení úsudku. Pokud paní K.
neměla momentálně nic na práci, objevovaly se sklony k ulpívavému myšlení.
Zaměřila se např. na skvrnu na podlaze a byla neklidná dokud ji dcera nevytřela.
Kvůli narušení myšlenkových operací již nedokázala vymyslet plán, jak skvrnu
sama odstranit - narušení exekutivních funkcí.

•

Z behaviorálních a psychologických příznaků se u paní K. projevovaly porucha
spánku a noční bloudění. Ladění nálad bylo ve velké části pozitivní. Paní K. měla
přátelskou nekonfliktní povahu, úzkostnými stavy ani afekty vzteku netrpěla.

•

Motivace byla u paní K. v zásadě nenarušena. Pokud dostávala nabídky k činnosti
(lehké domácí práce), reagovala pozitivně. Negativismus se u ní takřka neobjevoval.

43

Nedokázala si ale činnost najít sama a bez podnětů z okolí upadala do apatie.
•

Z aktivit denního života byly narušeny instrumentální aktivity - manipulace se
žehličkou, sporákem, s pračkou. Bazální aktivity byly ve velké míře zachovány.
Toaletu a mytí u umyvadla zvládala sama. Asistenci dcery potřebovala při výběru
oblečení (hlavně vzhledem k počasí), technická stránka oblékání jí nečinila obtíže,
pomoc potřebovala při sprchování a při přípravě jídla. Poté jedla příborem
samostatně.

•

Komunikace probíhala na verbální úrovni. Slovní zásoba paní K. byla chudší,
vyjadřovala se v jednoduchých větách. Řeč byla plynulá, s výbavností slov neměla
obtíže, anomické pauzy se v řeči nevyskytovaly. Porozumění nebylo narušeno.

•

Paní F. byla v domácnosti a péči o matku zvládala bez problémů, žádné sociální
služby nevyužívaly.

•

Oblíbené činnosti paní K. byly: drobné práce na zahradě (plení záhonu, okopávání
zeleniny, česání rybízu), drobné práce v kuchyni (loupání brambor, utírání nádobí).

Podle slov paní F. matčina nemoc jejich běžný život nějak významně nezkomplikovala.
Připouštěla, že musí být k matce daleko trpělivější než dříve. Co se týče potřebné péče, paní
K. náročná nebyla. Největší změnu představovala skutečnost, že pro ni matka v domácnosti
dříve představovala velké zastání a nyní byla schopna vykonávat jen drobnější práce a ještě
vyžadovala dohled. Paní F. ale vnímala, že byly činnosti pro matku stále důležité. Projevy její
nemoci by byly daleko horší, kdyby ji nechala nečinně sedět. Začala by bloumat po domě či
by upadala do apatie a začala se zhoršovat i v dalších oblastech (např. sebeobsluhy).
Stav paní K. se po onemocnění její dcery zhoršil. Podle popisu jejího zetě intenzivně
prožila její odvoz do nemocnice. Pochopila, co se stalo. Uvědomovala si, že je dcera
v ohrožení života.
Převoz do Prahy ji naprosto dezorientoval. Pan D. uváděl, že matka v jejich bytě před
propuknutím nemoci občas pobývala i několik týdnů. Pomáhala jeho ženě s dětmi, když byly
malé. Za poslední roky ale u nich byla hodně neklidná, občas odešla na procházku a ztratila
se. Proto ji přestali do Prahy vozit a výhradně jezdili oni na návštěvy na Moravu.
Stav paní K. po příjezdu do Prahy lze dle popisu pana D. a jeho ženy shrnout do
následujícím způsobem:
•

Dezorientace v prostoru i čase. Paní K. ve dne v noci doslova bloudila po bytě,
netrefda na WC, do koupelny a zpět do pokoje. Vstávala uprostřed noci a začala se
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oblékat. Opakovaně se dožadovala toho, že chce jít na zahradu.
•

Významně klesla její motivace. Když se jí snažila rodina nabídnout nějakou aktivitu
(např. loupání brambor), na kterou byla zvyklá z domova, tak sice souhlasila, začala
se připravovat (např. si sedla ke stolu a vzala si do ruky škrabku), ale do činnosti se
nepustila.

•

Ladění nálad paní K. bylo převážně úzkostné, objevovaly se časté stavy zmatenosti
či bezradnosti.

Situace byla podle členů rodiny zkomplikována ještě nedostatkem prostoru. Paní K.
neměla svůj vlastní pokoj.
Pan D. zkontaktovat ČALS s žádostí o pomoc. Sháněl pro matku umístění přibližně na
tři měsíce, než se mu podaří udělat potřebné úpravy v bytě. Dále měl zájem o následné využití
denního centra a asistence odlehčovací služby.
Paní K. byla přechodně umístěna v geriatrickém centru. Pan D. byl na konzultaci
s koordinátorkou odlehčovací služby a domluvil se s ní na následujícím postupu. Během tří
měsíců hospitalizace paní K., udělá nutné úpravy v bytě. Koordinátorka za tuto dobu sežene
pro jeho matku asistentku, která za ní již v průběhu hospitalizace začne docházet za účelem
navázání vztahu a důvěry.
Pan D. dále plánoval využívání služeb denního centra. Od odlehčovací služby
konkrétně požadoval, aby asistent/ka několikrát v týdnu jeho matku odvezl/a z denního centra
domů a věnoval/a seji do té doby, než se vrátí z práce.
Po dobu hospitalizace již paní K. docházela do denního centra (nachází se ve stejné
budově jako geriatrické centrum).
Personál geriatriekého i denního centra popisoval stav a projevy paní K. takto:
•

Po přijetí se její psychický stav stabilizoval. Bez medikace se podařilo výrazně
redukovat její tenzi, zejména pravidelným denním režimem.

•

Paní K. je nekonfliktní, se spolubydlící na pokoji i s ostatními klienty denního centra
vychází dobře.

•

Motivace je poměrně zachována. V denním centru se do kolektivních činností
zapojuje, aktivity neodmítá, není negativistická.

•

Z činnosti ji těší procházky do blízkého lesa, který ji nejspíš připomíná okolí
domova, po návratu je často zmatená.
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•

Když nemá naplánovanou žádnou aktivitu, tak má tendenci k uplívání pozornosti
(zejména na skvrny na podlaze).

•

Sebeobsluha se v porovnání s tím, co popisovala dcera, poměrně výrazně zhoršila. U
paní K. se objevuje inkontinence. Personál ji musí pravidelně odvádět na toaletu,
občas dojde k úniku moči nebo stolice. Sama na potřebu neupozorní. Je zapotřebí
asistovat při oblékání. Jíst příborem stále zvládá sama.

•

Velký problém představuje nespavost, která je obtížně zvládnutelná medikací. Paní
K. má v noci tendence vstávat za postele a toulat se po oddělení.

Koordinátorka odlehčovací služby se na mě obrátila, abych u paní K. prováděla asistenci
prozatím v prostředí gerontocentra, což je pro začátek odlehčovací služby formou asistence
poměrně netypické. Důvodem byla potřeba navázání důvěry, protože jsem ji po jejím návratu
domů měla doprovázet na cestě z denního cesta v prostředí (v Praze), které neznala a vnímala
ho jako nebezpečné. Koneckonců se necítila bezpečně ani v bytě, který byl nyní její nový
domov a ve kterém jsem s ní měla pobývat.
S koordinátorkou jsme se domluvily, že za paní K. budu docházet dvakrát týdně na
jednu až dvě hodiny v době, kdy nebude mít v denním centru žádný pevný program. Pan D.
byl s naší dohodou obeznámen a souhlasil s ní. Domluvili jsme si schůzku za účelem
naplánování termínů služby, aby jeho matka mohla zůstat v domácí péči.
Na první návštěvě u paní K. se mnou byla koordinátorka, kterou již klientka znala. Ta se
mě pokusila jednoduchou formou představit, jako někoho, kdo za ní bude chodit a s kým si
bude moci popovídat u kávy (ideálně o páté dle zvyku z domova). Poté nás nechala o samotě.
Paní K. se usmívala, ale byla situací poněkud vyvedena z míry. Měla starost, aby mi má
matka nevyhubovala, že jsem se tam zdržela a neodešla s ní. Očividně mou matkou myslela
koordinátoru odlehčovací služby. I když jsme si nebyly věkově příliš vzdálené, vycítila vztah
určité hierarchie. Na první schůzce jsme si popovídaly. Sama mi začala vyprávět o své
zahrádce, o tom že tam ráda pracovala a zpívala (sama použila spojení těchto dvou sloves).
Domluvily jsme se, že za ni zase přijdu. Paní K. vyjadřovala obavy, abychom příště měly co
dělat, že už mi vše pověděla. Ujistila jsem ji, že pro ni něco zajímavého vymyslím.
Při plánování programu návštěv jsem se inspirovala jejími zájmy z oblasti zahrádkaření
a zpěvu. Vyhledala jsem si v knihovně časopisy na danou tématiku a oživila si některé
staročeské písně.
Schématický popis období spolupráce:
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•

Z oblasti kognitivních funkcí je významně narušena krátkodobá paměť, klientka si
nevzpomíná na činnosti, které dělala ten den v denním centru, ale jednotlivé členy
personálu a svou spolubydlící poznává. Dlouhodobá paměť je patrně zasažena méně,
paní K. nejraději vzpomíná na svou zahrádku, o členech rodiny vůbec nemluví. (I
když aspekt dlouhodobé paměti jsem, vzhledem k poměrně skrovným informacím o
jejím životě, nemohla dost dobře posoudit. V této oblasti jsem neměla dostatek
materiálu, na který bych mohla navázat). Objevuje se dezorientace v čase a místě.

•

Z behaviorálních a psychologických příznaků DAT se objevuje noční bloudění a
občasné stavy tenze.

•

Z aktivit denního života jsou narušeny aktivity instrumentální i bazální. Pomoc při
sebeoubsluze je nutná, paní K. ji přijímá bez obtíží, neprojevuje známky studu nebo
popírání problému (zvládnu to sama).

•

Komunikace probíhá na verbální úrovni. Slovní zásoba a vyjadřovací prostředky
jsou chudší, řeč je souvislá, porozumění není narušeno.

•

Náplň mých návštěv: aktivace - rozhovor u kávy, prohlížení zahrádkářských
časopisů, zpěv, zapojení prvků aktivizace, reminiscenční terapie, realitní orientace,
pomoc na toaletě.

•

Lze stavět na : rituálu kávy o páté, který měla paní K. automaticky spojený
s popovídáním (společenskou aktivitou), zájem o zahrádkaření, zachovaných
verbálních schopnostech a dobrém porozumění, pozitivním ladění.

Paní K. si mě nepamatovala jménem a ani mě neoslovovala, ale očividně mě poznávala
a rozlišovala od ostatního personálu. Vítala mě vždy s náznakem úsměvu a slovy: „To jste
vy".
Čas jsme trávily převážně na pokoji.

Ze začátku jsme prohlížely zahrádkářské časopisy,

paní K. byla schopna pojmenovat některé rostliny a zahradní nástroje. Texty oblíbených písní
(např. Ta moje písnička česká) si klientka pamatovala. Tyto činnosti v případě paní K. měly
prvky reminiscenční terapie (vzpomínání na to co dělávala prakticky celý život) i aktivizace
(pojmenovávání rostlin, orientace v krátkém textu).
Nikdy neprojevovala zájem o to kde je, či kdy půjde domů. Jako kdyby tato témata pro ni
byla příliš náročná na zpracování.

Vždy jsem ji pozdravila, řekla své jméno, co je za den

v týdnu, za měsíc, případně roční období (využití prvků realitní orientace). Paní K. o tyto
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informace nejevila zájem, zdálo se, že je vůbec nevnímá. Nepomohl ani kalendář.
Po dobu mé

tříměsíční práce s paní K. se její stav nezměnil. Z geriatrického centra

odešla domů k synovi na Vánoce. Po nich už měla podle plánu zůstat v domácím prostředí a
do denního centra jen docházet. Po Vánocích informoval pan D. koordinátorku, že se
vzhledem k okolnostem rozhodl matku trvale umístit v zařízení rezidenčního typu.
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Příloha č. 6
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Případová studie č. 6

Paní Z., 83 let, doktorka přírodních věd, pracovala v laboratoři, vdova, dvě děti, žije
sama a dochází za ní pravidelně rodina, před dvěma lety diagnostikována DAT, dalším
zdravotním problémem je hypertenze, jinak bez dalších zdravotních obtíží.
Syn paní Z. (pan A.) kontaktoval ČALS za účelem získat doporučení, jak do budoucna
řešit situaci své matky v domácím prostředí. Říkal, že situace není akutní, ale byl si spolu se
zbytkem rodiny vědom toho, že se jedná o nemoc progresivního charakteru. V důsledku
progrese

budou nároky na péči o matku stoupat. Již nyní by se sestrou uvítali, kdyby za

matkou nemuseli docházet každý den po práci.
Popis situace pana A. lze shrnout do následujících bodů:
•

Paní Z. žije sama v bytě. Každé dopoledne ji navštěvuje mladší sestra, se kterou se
naobědvají. Odpoledne ji navštěvuje syn nebo dcera.

•

V ojedinělých případech, kdy se nemůže ani dcera ani syn dostavit, je paní Z.
schopna reagovat na telefonické instrukce. Vzít si na jejich základě večerní léky či si
připravit studenou večeři.

•

DAT diagnostikována před dvěma lety, od té doby podle dětí nedošlo k výraznému
zhoršení, stav je stabilizovaný.

•

Dominantní symptomy z oblasti kognitivních funkcí jsou u paní Z. poruchy
novopaměti, občasná dezorientace místem, ulpívavé myšlení.

•

Z behaviorálních a psychologických symptomů se objevují úzkostné či plačtivé
stavy zejména v momentech, kdy si paní Z. uvědomí deficity v paměti.

•

Z oblastí aktivit denního života jsou narušeny některé instrumentální aktivity
(manipulace se žehličkou či sporákem), paní Z. má na tyto obtíže náhled a do
manipulace s těmito spotřebiči se nepouští. V oblasti osobní sebeobsluhy je paní Z.
naprosto soběstačná.

•

Komunikace funguje na verbální úrovni, neobjevuje se ani chudnutí slovní zásoby či
narušení gramatické struktury, porozumění řeči je také zcela bez potíží. Jako
pomůcku má paní Z. v bytě vyvěšeny cedule se svou adresou, ty jí v orientaci
většinou pomáhají. V některých momentech ale dochází k ulpění myšlení a paní Z.
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jejich čtením stráví několik hodin.
•

Zájmové činnosti: čtení dříve zejména detektivek (ztíženo fluktuací pozornosti a
nedostatečnou krátkodobou pamětí, paní Z. ztrácí „nit") nyní omezeno převážně na
časopisy, luštění křížovek (schopnost zachována), cestování, zájem o sport, paní Z.
dříve aktivně sportovala, nyní sleduje sportovní utkání v televizi.

•

Paní Z. doposud žádné sociální služby neužívá.

•

Při odlehčovací službě lze stavět na: dřívějších zájmech paní Z., zachovaných
verbálních dovednostech, porozumění mluvenému i psanému slovu, zachované
staropaměti.

•

Témata řešená s paní Z: náplň služby.

•

Témata řešená s p a n é m A. a paní L.: vytvoření vhodné nabídky služby pro jejich
matku.

Koordinátorka odlehčovací služby doporučila panu A. vyzkoušet odlehčovací službu
formou asistence.
Domluvili jsme si s panem A. a jeho sestrou paní L. schůzku. Sdělili mi, že chtějí
odlehčovací službu vyzkoušet jako jednu z možností. Na otázku, jak se ke službě staví jejich
matka, odpověděl pan A., že matce řekli, že za ni bude docházet studentka, která potřebuje
pomoci s diplomovou prací. Podle pana A. na tuto informaci reagovala matka příznivě,
protože si celý život váží vzdělání a vysokoškoláků.
Dohodli jsme se, že na první návštěvy budu chodit v doprovodu pana A. nebo paní L..
Konzultovala jsem s nimi možné aktivity: rozhovor, procházky.

1.návštěva
Na první návštěvu jsem šla v doprovodu paní L.. Paní Z. mě očekávala - „Vy jste ta
studentka." Dotazovala se, zda mám sebou potřebná skripta a z jakého oboru přesně od ní
budu chtít konzultace ( z latiny, chemie, biologie?). Paní L. se jí snažila vysvětlit, že
nepotřebuji ani latinu ani chemii, ale že si s ní budu povídat a zjišťovat, jak starší lidé žijí.
Paní Z. jen vyjádřila obavy, aby to nebylo „hluché", ale pak dodala, že se snad
rozpovídáme a chtěla, abych ji řekla něco o sobě. Poté se opět vrátila ke skriptům.
Vyjadřovala obavy z toho, že ty co má doma, jsou již zastaralé a že bych si proto měla nosit
svoje vlastní.
Odcházela jsem

společně

s paní

L..

Při
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našem

odchodu byla paní Z.

mírně

dezorientovaná. Ptala se dcery, kde bydlí, zda na Praze 4 nebo na Praze 1. V současnosti
bydlela na Praze 4, z Prahy 1 se odstěhovala před třiceti lety. Dcera ji upozornila na cedulky
rozvěšené po bytě s její adresou a s důležitými telefonnímu čísly.
Po odchodu jsme se s paní L. dohodly, že do příští návštěvy se matce pokusí vysvětlit,
že za ní budu docházet proto, abychom dělaly věci, které ji budou těšit. Ze není zodpovědná
za mé studium. Toto pojetí účelu mých návštěv paní Z. evidentně stresovalo. Podle slov dcery
byla její matka vždy dominantní a zodpovědná. Měla nejspíš obavy, že pro mě nebude dobrá
učitelka. Já jsem slíbila, že do příště připravím pro její matku nabídku aktivity, která by ji
mohla zaujmout. Podle paní L. by matka zřejmě uvítala procházky po Praze. Nikam ven se již
moc nedostane. Většinou jen v okolí bydliště.

2. návštěva
Před 2. návštěvou jsme se opět sešly s paní L.. Říkala, že matka příliš nerozumí smyslu
mých návštěv, když se k ní nechodím učit latinu. Nikoho na popovídání nepotřebuje, má
švagrovou a je. Když zrovna nebudou mít čas, tak si vystačí sama. I když by jí mé návštěvy
přímo nevadily.
V průběhu návštěvy byla paní Z. klidnější než minule. Ptala se, co bychom spolu asi
dělaly. Nabídla jsem ji procházky. Paní Z. odpověděla, že by si zpočátku raději povídala
v bytě a nikam nechodila. Ujistila jsem ji, že vše bude probíhat podle jejího přání.
Paní Z. si nejspíše uvědomovala svou špatnou orientaci a měla obavy z toho, aby se se
mnou neztratila. To ostatně potvrdila i dcera.
Paní L. vyjádřila obavy, jak bude vše probíhat. Její matka se očividně ke službě (k mým
návštěvám jako asistentky u ní) stavěla rozpačitě, i když ne přímo odmítavě.
Bylo před létem a paní Z. měla se synem odjíždět na chalupu. Doporučila jsem paní L.
počkat do podzimu, kdy matka nebude mít tolik aktivit (odjezdy na chalupu a časté procházky
se švagrovou). Poté, pokud budou mít stále zájem a paní Z. se k tomu nebude stavět odmítavě,
bychom mohly vyzkoušet další návštěvu či společnou procházku, aby měla paní Z. příležitost
získat ve mně důvěru.
Rodina se nakonec rozhodla odlehčovací službu prozatím nevyužívat.
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