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Motto: 

"Pojem "demence " pochází z latiny a doslova znamená "bez mysli". Předpona "de" 

znamená "odstranit" a "mens" je latinské slovo pro "mysl". Člověka postiženého 

demencí čeká postupný úpadek a nemoc je tak destruktivní, že v její poslední fázi se 

pacient stěží podobá člověku, jímž byl na jejím začátku. " 

Huub Buijssen, Demence, 2006, str. 13 

"Příštího dne zůstal dědeček zase na lůžku. Když jsme se my ostatní sešli u oběda, 

pravil doktor Vlach, že dědeček prohlásil, že míní napsat svou poslední vúli. Tetě 

Kateřině zazářily oči a pravila, že je docela správné, když starý a nemocný člověk hodlá 

včas uspořádat své věci. Tím nechce říci, že dědeček brzy zemře, a samozřejmě, pokud 

se jí týká, přeje starému pánovi, aby ve zdraví ještě dlouhá léta zůstal mezi námi. 

Ovšem, všichni víme, že mladý múže, starý musí a co můžeš učinit dnes, neodkládej na 

zítřek. Dědeček měl vždycky správné názory, a ona si ho proto velmi váží. " 

Zdeněk Jirotka, Saturnin, 1968, str. 20 
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1. ÚVOD 

Každý tvor na této planetě se také jednou narodil a musí zemřít. Každý člověk 

také přirozeně touží po tom , aby byl ve svém životě úspěšný. Úspěšný ve svém oboru, 

ve kterém pracuje, úspěšný ve své rodině, kterou založil, úspěšný ve své společenské 

vrstvě, úspěšný v očích svých přátel i nepřátel. Touží být úspěšný. Touží dokázat velké 

věci. Ale i ti nejúspěšnější z nás, ti , kteří měli tolik štěstí, že se jim vyhnuly veškeré 

katastrofy a nástrahy života, čeká etapa jejich života a to je stáří. 

Mnoho lidí si tento neodvratitelný fakt nehodlá připustit. A pokud tak učiní, 

náhle propadají depresím a nevědí, co vlastně tento životní úsek obnáší. První, co je 

napadá, je domek na venkově, v tom lepším případě. V tom horším případě se ve svých 

představách odsuzují sami k tragickému osamělému konci v některém z domovů pro 

seniory. Většinou jsou obě představy mylné. 

Rozhodla jsem se svou prací udělat sondu do reálného života seniorů, ukázat 

několik možností, jak opravdu důstojně prožít podzim života, který nám dokáží 

znepříjemnit nemoci, které s sebou toto životní období mnohdy přináší. 

Zaměřila jsem svou práci na životní styl seniorů s Alzheimerovou nemocí, protože 

právě tato nemoc, postihla obě mé babičky, se kterými jsem postupně žila v domácnosti. 

Všechno, v mé péči o moje blízké, bylo pro mě nové, neměla jsem žádné zkušenosti 

v ošetřovatelské činnosti, a proto i přes mou velikou snahu, jsem udělala i mnoho chyb. 

Moje práce by měla ukázat všem, kteří pečují o seniory s Alzheimerovou 

nemocí i seniorům samotným, jak se na životní etapu stáří připravit, aby jejich život byl 

prožitý důstojně a více či méně úspěšně, byl také důstojně a úspěšně uzavřen. I v tomto 

životním období, lze konat velké věci, které možná nezmění chod dějin této planety, ale 

určitě ovlivní naše bytí. 

Chtěla bych upozornit, že péče o nemocné s Alzheimerovou nemocí v domech 

pro seniory s trvalou péčí a v denních stacionářích je dobrou alternativou. V těchto 

zařízeních pracuje vyškolený personál, který se plně věnuje svým klientům. Poskytuje 

jim profesionální péči a dává jim mnohem více alternativ pro jejich volnočasové 

aktivity. Senioři trpící Alzeiheimerovou nemocí potřebují neustálý dohled. Tento fakt 

je naprosto vyčerpávající pro rodinu nebo pro životního partnera takového seniora. 
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Dochází velmi často k vyhoření těchto "neprofesionálních" ošetřovatelů a v důsledku 

toho roste netečnost a agresivita blízkých ke svým milovaným. Nemocní lidé jsou velice 

vnímaví k náladám svého okolí, proto je tento jev v péči o nemocné seniory naprosto 

nežádoucí. 

Věřím, že se mi touto prací podaří ukázat jak záslužná a efektivní je činnost 

pečovatelů, zdravotníků i terapeutů, kteří se starají o takto postižené seniory. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je proniknout do života seniorů, kteří jsou sužování projevy 

Alzheimerovy nemoci. Dále poukázat na jejich specifické potřeby v oblasti péče. Tato 

práce má poukázat na pozitivní vliv terapií v různých stádiích nemoci. Potvrzuje 

pozitivní změny psychického a fyzického stavu nemocných seniorů. 

Teoretická část by měla být úvodem do problematiky Alzheimerovy nemoci. 

Cílem praktické části bylo zjištění o využívání mnoha terapeutických metod 

pro zlepšení kvality života pacientů s Alzheimerovou nemocí. 

2.2 Úkoly teoretické části 

- Podat co nejucelenější obraz problematiky seniorů 

- Shromáždit teoretické informace k problematice Alzheimerovy nemoci 

2.3 Úkoly praktické části 

- Shromáždit informace k dané problematice metodou pozorování 

- Provést vyhodnocení na základě výsledků prováděných testů 

-Ověřit uvedené hypotézy 

- Ukázat různé vhodné metody terapií pro seniory trpící Alzheimerovou nemocí 
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3.HYPOTÉZY 

Hl : Předpokládáme, že různé druhy terapií jsou oblíbené u seniorů trpících 

Alzheimerovou nemocí. 

H2: Předpokládáme, že různé druhy terapií mají pozitivní vliv na psychický a 

fyzický stav seniorů trpících Alzheimerovou nemocí. 

H3: Předpokládáme, že pravidelnost terapií má pozitivní vliv na kognitivní funkce 

seniorů trpících Alzheimerovou nemocí. 

H4: Předpokládáme, že kolektivní terapie motivuje nemocné semory k dalším 

činnostem. 
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4. ABSTRAKT 

Název: 

Anglický název: 

Životní styl seniorů s Alzheimerovou nemocí 

Life style of seniors with Alzheimer disease 

Cíle práce: Cílem této práce je proniknout do života seniorů, kteří jsou 

sužování projevy Alzheimerovy nemoci. Dále poukázat na jejich specifické potřeby 

v oblasti péče. Chci představit v této práci několik alternativ jak prožít důstojné stáří. 

Metoda: Průzkum byl prováděn s opatrovru'ky, terapeuty, ošetřovateli a 

klienty dvou rozdílných zařízeních pro seniory s Alzheimerovou nemocí a s nemocnými 

žijícími v.rodinách. ,průzkumu se zúčastnilo od roku 2000 .do roku 2008 celkem 68 

osob. Výsledky byly zaznamenány v kasuistikách klientů, kteří podstoupili během mého 

pozorování MMSE testy. 

Výsledky: Po celkovém zpracování všech výsledků, lze potvrdit celkově 

pozitivní vliv všech uvedených terapeutickým metod na kognitivní funkce seniorů 

s Alzheimerovou nemocí. Všechny terapeutické metody jsou velice oblíbené u klientů. 

Hlavním důvodem pozitivního vnímání nemocnými je to, že uvedené terapie jsou 

kontaktní. Dále terapie přinášejí do života klientů tolik potřebnou motivaci a poznávání 

nových možností v jejich životě. Výsledky mohou být využity všemi opatrovníky a 

ošetřovateli nemocných Alzeimerovou nemocí v jejich tolik náročné práci. 

Klíčová slova: Alzheimerova nemoc, demence, poruchy paměti, terapie, zařízení 

pro seniory, charakteristika terapeuta. 
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5. ZKRATKY 

MMSE 

1M 

DM 

AN 

EKG 

EEG 

RTG 

MR 

CT 

ČALS 

CMP 

PC 

TBC 

WFOT 

ČAE 

ADL 

Mini Mental State Examination - screeningový test 

infarkt myokardu 

diabetes mellitus - cukrovka 

Alzheimerova nemoc 

elektrokardiogram- vyšetřovací metoda 

elektroencefalografe - vyšetřovací metoda 

rentgen - vyšetřovací metoda 

magnetická rezonance- vyšetřovací metoda 

computer tomograph -vyšetřovací metoda 

Česká alzheimerovská společnost 

cévní mozková příhoda - mrtvice 

persona! computer - osobní počítač 

tuberkulóza 

W orld Frderation of Occupational Therapists 

Česká asociace ergoterapeutů 

actives of daily living - všední denní činnosti (termín používaný 

terapeuty pro dohodnuté položky z oblasti soběstačnosti) 

7 



6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 SENIOŘI JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 

V dávných dobách tvořili staří lidé sociální skupinu, které si ostatní členové 

společenství vážili. Mladší generace čerpala z jejich životní moudrosti a také se jim za 

to dostávalo přirozené úcty a péče. V současnosti, senioři tvoří v České Republice 

velkou sociální skupinu. Bohužel není na seniory v České Republice nahlíženo jako na 

prameny moudrosti, ale spíše se zdá být chápána tato sociální skupina jako brzda a její 

názory se ve většině případů považují za zastaralé. Tato skupina má zcela specifické 

potřeby. Mluvíme li o specifických potřebách seniorů, mluvíme hlavně o podpoře. 

Podpoře nejen finanční, ale i zdravotní a v neposlední řadě psychické a sociální. Tato 

sociální skupina je často neprávem přehlížena, a mylně se od ní již neočekává, že by 

pozitivně ovlivnila ekonomiku států. Mnozí senioři se tak díky tomuto krátkozrakému 

názoru opravdu ocitají na okraji společnosti a jsou doslova odkázáni na dobrovolnou 

pomoc ostatních občanů. 

V současné civilizaci se také senioři dožívají v relativně dobrém zdravotním 

stavu daleko vyššího věku , než tomu bylo v minulosti. Ale ani jim se nemoci stárnutí 

nevyhýbají. Protože jejich zdravotní stav, jak bylo uvedeno, je mnohem lepší a rovněž 

zdravotní péče jim poskytnutá je na vyšší úrovni, tato skupina své potřeby promítá 

daleko déle do ekonomiky společnosti. Z tohoto důvodu je velice nutné udržet 

jednotlivce této sociální skupiny co nejdelší dobu soběstačnými a poskytnout jim 

veškeré možnosti k tomu , aby jejich kvalita života byla na dobré úrovni. 

(Giddens, 1999) 

Tato sociální skupina již překonala počáteční zmatek ve svých řadách, který 

vznikl po roce 1989. Je schopna se v současné době za pomoci různých organizací a 

hnutí pro podporu seniorů prosazovat na poli politickém, kulturním i sociálním. Díky 

tomu byly vypracovány programy pro lepší kvalitu života seniorů. 

Začínají se tvořit pracovní příležitosti pro pečovatele, kteří jsou specielně a 

cíleně vzděláváni v oborech jako jsou ergoterapie, arteterapie, canisterapie, 
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muzikoterapie a jiné. Svou odborností tito pečovatelé přispívají ke zkvalitnění života 

seniorů např. v denních stacionářích, domovech pro seniory a při poskytování respitní 

péče seniorům. 

6.2 NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI STÁŘÍ 

Podle autorů . Pacovského a Heřmanové, kteří jsou specialisty v oboru 

gerontologie a v knize Gerontologie popisují tuto problematiku takto: 

6.2.1 Zvláštnosti chorob ve stáři 

1) Multimorbidita 

Typickým znakem nemocných seniorů, tzn. typickým znakem stáří, je multimorbidita. 

Mluvíme li o multimorbiditě nebo polymorbiditě nebo o koprevalenci , mluvíme o 

přítomnosti více chorob u téhož jedince. Tento stav výrazně zkresluje subjektivní 

výpověď o problémech nemocného seniora u lékaře. Z těchto důvodů je nutné vyšetření 

nemocného seniora komplexně, je vhodné provedení multifázického screeningu. 

V souvislosti s určením celkového zdravotru'ho stavu seniora je vhodné spojit diagnózu 

funkční a klinickou. 

2) Mikrosymptomatologie 

Nevýrazné klinické příznaky, komplikují včasné odhalení vážných nemocí. Mluvíme o 

"fenoménu ledovce" , diagnostiku ztěžuje také fakt, že si často senior ani neuvědomuje, 

že je nemocný. 

3) Zvláštní (netypický) klinický obraz 

Typický klinický příznak popisuje většina odborné literatury u jedinců mladšího a 

středního věku. Toto však neplatí u seniorů. Lékař musí být zkušený a znalý gerentolog 

(příp. specialista v daném oboru) a nesmí se nechat zaskočit neobvyklým klinickým 

obrazem. 
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4) Vzdálené příznaky 

Pro stáří je také typické, že se objevují často příznaky, které ukazují na zdravý orgán a 

nemocný orgán je touto komplikací zastřen. Např.: akutní infarkt myokardu se 

manifestuje jako mozková příhoda, bezbolestná fraktura krčku stehenní kosti se 

manifestuje jako iktus. 

5) Sklon k chronicitě a protrahovanému průběhu 

Akutní choroba si vyžaduje delšího léčení než u mladších pacientů a často u seniorů 

přechází do chronických stádií. V mnoha případech se nepodaří chorobu úplně vyléčit, 

dochází tak opakovaným atakám a intervaly se mezi jednotlivými atakami zkracují. 

6) Sklon ke komplikacím 

Komplikace chorob ve stáří jsou dvojího typu. Pro první skupinu je typické, že jedna 

choroba podněcuje vznik další. Do druhé skupiny patří tak zvané "vytlačení" první 

nemoci jinou, která vzniká na základě první nemoci a svou silou tu první náhle potlačí 

do pozadí. 

7) Sociální a zdravotní situace 

U seniorů výrazně vstupuje do popředí jejich sociální situace. Pokud se stanou v životě 

seniora nějaké změny (ztráta partnera, ztráta kontaktů s přáteli, přestěhování do jiného 

prostředí aj.) jeho zdravotní stav začne na tyto změny okamžitě reagovat. 

6.2.2 Nejčastější choroby ve stáři 

1) Srdeční choroby 

Presbykardie - zdravé srdce starého člověka 

Ischemická choroba srdeční - infarkt myokardu 

ruptura srdce 

Amyloidóza srdce - ukládání amyloidu (bílkoviny) do mezibuněčných prostor - projev: 

srdeční nedostatečnost, atrofie srdečních vláken 

Sekundární kardiomyopatie- projev chlopenní vada, arytmie 

Idiopatická fibróza vodivého systému- projev: srdeční bloky ve stáří 

Chlopenní vady- příčina: revmatická, sklerotická (skleróza aorty) 
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2) Plicní choroby 

Karcinom plic -nejčastější onemocnění plic ve stáří vedoucí ke smrti 

Plicní embolie - další časté komplikace vedoucí ke smrti seniorů 

Plicní formy TBC - znovu rozšířené onemocnění, projev: pokašlávání 

Chronická pneumonie (zánět plic)- příčina: oslabení organismu (plicní mykóza) 

Chronická bronchitida (zánětlivé onemocnění sliznice průdušek) 

Emfyzém (rozedma plic) 

3) Choroby ledvin 

Chronická nedostatečnost ledvin a urémie 

Glomerulonefritida 

Itesticiální nefritida 

4) Krevní choroby 

Anémie 

Leukémie 

Trombocytopenie 

5) Gastroenterologické choroby 

Ischemická kolitida (zánět tlustého střeva) 

Stařecký ulkus (vřed) - nebezpečné krvácení 

6) Choroby pohybového ústrojí 

Osteomalacie 

Osteoporóza 

Zlomeniny 

Svalové křeče 

Artróza 

Onemocnění páteře 

7) Metabolické choroby 

Stařecká cukrovka 
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Obezita 

Kachexie 

8) Neurologická onemocnění 

lkty 

Subarachnoideální krvácení 

Meningitidy 

Herpes zoster (pásový opar) 

Parkinsonova choroba 

Tremor senilis (stařecký třes) - závislý na emočních vlivech 

Alzheimerova choroba 

9) Gynekologická onemocnění 

Postmenopauzální krváceni 

Vulvitida 

Prekanceróza- může se vyvinout i karcinom 

Senilní kolpitida (zánět pochvy) 

Výhřez pochvy a dělohy 

Inkontinence a defekace 

1 O) Kožní choroby 

Purpura senilis - podkožní skvrnité hemoragie - stařecká atrofie kůže 

Keratoma (rohovatění kůže) 

V erruca senilis (stařecké bradavice v horních vrstvách kůže) 

Pruritus senilis (svědění kůže) 

6.2.3 Psychické poruchy 

Při komunikaci se seniory musíme mít na paměti také psychické poruchy, které 

s sebou nese stáři. Jsou to především: 

1) Poruchy chování 

Ve stáři se umocňují charakterové vlastnosti jedinců. Obtížné jsou osoby excentrické, ti 

kteří ztrácejí zábrany (např. sexuální, hygienické). 
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2) Stavy zmatenosti 

Musíme brát v úvahu, že senior při normálním hovoru začne být neklidný a vykazuje 

známky zmatenosti z toho, o čem mluví, z prostředí, ve kterém se nachází. To je často 

způsobeno jiným onemocněním např. náhlou hypoxií mozku při selhání krevního 

oběhu. 

3) Arterioskleróza mozku 

Rozvíjí se Arteriotická demence, jež je provázena častými ikty. Projevem jsou pak 

závratě, poruchy paměti, poruchy vědomí a pády. Senilní demence je důsledkem atrofie 

mozku (zánik korových buněk). Takový jedinec je emočně labilní, těžké výpadky 

paměti, ztráta abstraktního myšlení, inkontinence, agresivita, dysfázie, dyspraxie, 

naprostá nezvladatelnost nemocného. 

4) Deprese a sebevraždy 

Projevem je snížená schopnost koncentrace, pokles fyzické a psychické aktivity, 

poruchy spánku a pokles nálady. U seniorů tyto stavy často vyústí až v bludy. U 

agitované deprese (hluboká sklíčenost) je vysoká možnost sebevraždy. 

(Pacovský, Heřmanová, 1981) 

6.3 ALZHEIMEROVA NEMOC 

V letech 1906 a 1907 Alois Alzheimer (1864-1915) poprvé popsal případ 

pacientky paní Auguste D., který se stal základem pro složitý vývoj dnešního pojmu 

Alzheimerovy nemoci (AN). Pacientce Augustě D., bylo tehdy 51 let. Tato pacientka 

trpěla depresemi, halucinacemi a údajně chorobnou žárlivostí na svého manžela. 

Později se však u ní projevila ztráta paměti a podivné chování. Schovávala věci a 

ztrácela se ve svém domě. Pitva po smrti této pacientky prokázala zvláštní změny 

v jejím mozku. Odlišení Alzheimerovy nemoci od "běžné" senilní demence- které se 

později a přechodně říkalo senilní demence Alzheimerova typu - bylo učiněno v roce 

1910. V letech 1928-1976 bylo zjištěno, že mezi presenilní demencí a senilní demencí 

Alzheimerova typu nejsou kvalitativní histologické rozdíly. V letech 1992 a 1997 byl v 

Mnichově objeven a moderními metodami, včetně molekulárně genetických, 

reanalyzován histologický materiál druhého Alzheimerova případu, pana Johanna F. 
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Paní Auguste D. i pan Johann F. byli postiženi Alzheimerovou nemocí. Nová choroba 

dostala jméno podle svého objevitele - Alzheimerova nemoc . 

(Koukolník, Jirák, 1998) 

Alzheimerova nemoc je onemocnění především vyššího věku. S věkem totiž 

riziko vzniku onemocnění stoupá. Ve věku 65 let jsou 2-3% postižených osob AN. 

Každých 5 let se toto procento zdvojnásobuje. Mezi 80tiletými je již postižena polovina 

populace. AN může postihnout i lidi v mladším věku např. již kolem 40.-50. roku. U 

pozdní formy AN s nástupem ve věku 65 let a později probíhá choroba pomaleji. 

V současné době se odhaduje, že je ve světě cca 20 miliónů lidí, trpících AN. 

Přibližně třetina nemocných je postižena natolik těžce, že vyžaduje 

institucionalizaci. Zátěž zdravotnického a sociálm'ho systému i zátěž rodin, v nichž se 

tento pacient vyskytne, je mimořádná. 

(David, 2002) 

6.3.1 Příčiny vzniku a charakteristika onemocnění 

AN je obávána především pro nezvratitelný průběh s progredující (postupnou) 

demencí. Tato nemoc se vyznačuje degenerativním onemocněním mozku, při kterém 

dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Zároveň 

dochází v mozku i k dalším dějům. Jedním z takových dějů je ubývání acetylcholinu. 

Acetylcholin je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. 

Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi zbylými buňkami vedou 

k významnému zhoršování paměťových a rozumových schopností, rozvíjí se demence. 

6.3.2 Rizikové faktory 

Rizikovými faktory pro vznik Alzheimerovy nemoci je především vysoký věk. 

Čím jsme starší, tím větší máme pravděpodobnost, že u nás toto onemocnění propukne. 

Dalším neopomenutelným faktorem vzniku je genetická zátěž. Pravděpodobnými 

rizikovými faktory jsou ženské pohlaví. Pravděpodobně hormony jsou vinny 

z častějšího výskytu Alzheimerovy nemoci u žen. Riziko výskytu Alzheimerovy 

nemoci je u žen 3,lkrát vyšší než u mužů. Rizikovým faktorem, který může každý 

z nás ovlivnit, je nízká duševní aktivita a nízké vzdělání. Ukázalo se totiž, že 
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"trénovaný'' mozek je vůči této nemoci odolnější. Mezi významné rizikové faktory patří 

hypertenze, poranění hlavy, pití alkoholu a příjem hliníku. 

Nemoc vzniká komplikovanou souhrou mnoha rizikových faktorů. Všechna 

uvedená rizika zřejmě jen připravují "vhodný" okamžik pro zatím neznámý "spouštěč" 

onemocnění. Tímto spouštěčem je napři'klad virové infekce, toxické vlivy prostředí a 

poruchy imunity. 

6.3.3 Ochranné faktory 

Možnými - diskutovanými - ochrannými faktory jsou: příjem nesteroidních 

antirevmatik, postmenopauzální terapie estrogeny a kouření (rizika jiných onemocnění 

vlivem aktivního i pasivm'ho kouření pochopitelně znevažují míru ochrany proti 

Alzheimerově nemoci a tento účinek je rovněž diskutabilní). 

6.3.4 Vývoj, příznaky a komplikace 

Alzheimerova nemoc je choroba vyvíjející se, postupující. Její příznaky se 

neustále zhoršují. Zpočátku se člověk dokáže postarat ve "známém" prostředí sám o 

sebe. Postupem nemoci však tuto schopnost ztrácí a stává se závislým na cizí pomoci. 

Dochází k naprosté ztrátě soběstačnosti. 

Paměť 

Hlavním příznakem Alzheimerovy nemoci, je porucha paměti. Člověk často 

zapomíná, stále něco hledá a není si často schopen zapamatovat nové věci. Může si 

detailně vybavovat věci z dávné minulosti, a přitom si často nepamatuje co dělal, nebo 

co se událo před chvílí. Například si není schopen vzpomenout, co dnes jedl, jaký je 

dnes den, kolik je hodin, jak se jmenuje jeho partner atd. Stále věci opakuje a stále se 

ptá na stejné věci a stále si stejné věci ověřuje (kolik je hodin, zda dal máslo do 

ledničky atd.). Například během několika minut se zeptá nebo se podívá na hodinky, 

aby zjistil kolik je hodin, ale až na několikátý pokus tuto informaci je schopen 

zpracovat (zapamatovat si). 
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Orientace 

Nemocný se postupem času přestává orientovat v čase, neví, jaký je den, neví, 

kde se momentálně nachází, i přes to, že je v prostředí, kde dlouhá léta žil a měl by ho 

dobře znát. Často nepoznává členy své rodiny ani známé, nenajde cestu domů nebo se 

prostě mylně domnívá že je na zcela jiném místě, než se ve skutečnosti fyzicky právě 

nachází. 

Řeč 

Rozvíjí se poruchy řeči, nemocný si nemůže vybavit názvy jednotlivých 

předmětů a pojmenovává je opisem. Řeč je obsahově chudá. Věty ztrácejí svůj smysl. 

Často opakuje stejnou větu nebo slovo i několik hodin. 

Pohybové funkce 

V těžkém stádiu demence se u pacienta vyskytují poruchy chůze, pády, 

frekvence a rychlost pohybů je značně snížená, objevuje se situační třes. 

Abstraktní myšlení 

Nemocný ztrácí schopnost abstraktního myšlení, ztrácí úsudek, ztrácí schopnost 

počítat, číst, psát, není schopen řešit ani jednoduché situace. Trpí halucinacemi a bludy. 

Nevykoná ani jednoduchý úkon jako je dát si cukr do nápoje, pokud ho k tomu slovně 

vyzveme. 

Poruchy chování 

U části nemocných se rozvíjí poruchy chování. Netěší je činnost, kterou dříve 

dělali se zaujetím, bezcílně bloudí, jsou neklidní. Někdy jsou pacienti agresivní, mají 

halucinace a provázejí je stavy odpolední nebo noční zmatenosti. S postupem času 

můžeme u nemocného sledovat jíž závažnější příznaky a problémy, které mu 

znemožňují vykonávat běžné denní činnosti. Tyto problémy jsou dány především 

nepochopením situace, nebo strachem z "neznámého". Problémem se stává 

obsluhování běžných domácích přístrojů, jako je třeba telefon. V počátečních stádiích 

Alzheimerovy nemoci může člověk relativně dobře fungovat ve známém prostředí, 
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funguje na základě zaběhnutých rutinních úkonů. Příznaky se mnohdy projeví až při 

určité zátěži - ztráta partnera, dlouhodobější nemoc atd. 

Komplikace plynou z charakteru nemoci. Porucha paměti vede často k tomu, že 

nemocný nechá zapnutou žehličku, zapomene zavřít plyn nebo dá vodu do elektrické 

rychlovarné konvice, kterou bez problému před několika měsíci obsluhoval správným 

postupem a postaví konvici na plynový (elektrický) vařič. S poruchou orientace souvisí 

riziko, že se nemocný ztratí. Často bloudí v ulicích v nepřiměřeném oděvu, až se vysílí 

a díky ztrátě soběstačnosti může dojít k prochladnutí nebo vyhladovění a dehydrataci 

organismu. Alzheimerova nemoc snižuje obranyschopnost nemocného a i banální 

infekce může znamenat vážné ohrožení života. S velikou pravděpodobností je 

Alzheimerova nemoc sama smrtelnou chorobou, průměrná doba přežití je osm let od 

počátku příznaků (moje obě babičky, u kterých byla Alzheimerova nemoc 

diagnostikována zemřeli do 7 let po propuknutí prvních příznaků). 

6.3.5 Diagnostika 

V praxi to vypadá většinou následovně. Většinou okolí (rodina, známí) nebo 

v některých případech člověk sám usoudí, že by mohl trpět Alzheimerovou nemocí. 

Vyhledá proto svého praktického lékaře a tomu sdělí své obavy a obtíže. Praktický 

lékař nemocného vyšetří, nabere krev a moč, provede EKG, udělá RTG plic, zhodnotí 

charakter všech užívaných léků. Tato pojmenovaná vyšetření slouží k tomu, aby se 

vyloučila případná další onemocnění, která Alzeheimerovu nemoc pouze připomínají. 

Potom pošle nemocného k odbornému vyšetření ke specialistovi. Specialisté zabývající 

se léčbou Alzheimerovy nemoci jsou neurolog, psychiatr a geriatr. Alzheimerovu 

nemoc diagnostikuje specializovaný lékař na základě následujících vyjmenovaných 

postupů. V případě, že diagnosa onemocnění Alzheimerovy nemoci je pozitivní, je 

nutné, aby tento lékař podrobně pohovořil s nemocným a jeho pečujícím. 

Diagnóza pravděpodobné Alzheimerovy nemoci se opírá o: 

1. diagnózu demence založenou na klinickém vyšetření a doloženou některým z testů 

demence (výhodný je Folsteinův Mini-mental state examination - test kognitivních 

(poznávacích) funkcí, nebo test Disability Assessment in Dementi - test k ohodnocení 

schopností provádět běžné aktivity) potvTzené neuropsychologickým vyšetřením 
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2. důkaz progresivm'ho horšení paměti, poruchy dvou nebo většího počtu poznávacích 

funkcí 

3. přitom není porucha vědomí 

4. onemocnění začíná nejčastěji po 65. roce věku, věkový rozptyl je však 40-90 let 

5. je vyloučeno jiné onemocnění mozku nebo systémové onemocnění, které by mohlo 

vysvětlit poruchu poznávacích funkcí samo o sobě 

Diagnózu pravděpodobné AN podporuje pozitivní rodinná anamnéza zejména 

tehdy, jestliže je ověřena neuropatologicky a laboratorními výsledky: negativní nález v 

likvoru, normální nebo nespecificky změněný záznam EEG, progresivní atrofie mozku 

při opakovaném vyšetření CT nebo MR. 

Proti diagnóze pravděpodobné AN svědčí náhlý apoplektický začátek, ložiskové 

neurologické příznaky, epileptické fenomény, poruchy chůze, které jsou od počátku 

onemocnění. 

Klinická diagnóza možné AN se stanoví na základě diagnózy demence při 

vyloučení jiných příčin demence. Klinická diagnóza jisté diagnózy AN se opírá o 1. 

splněná kritéria pravděpodobné AN, 2. histologický důkaz. 

(Koukolník, Jirák, 1998) 

6.3.6 Fáze onemocnění Alzheimerové nemoci 

Prodromální fáze - předzvěst nemoci 

V této fázi je typickým projevem zapomnětlivost. 

Časná fáze - zapomínání pojmů, porucha plynulosti řeči 

Chování 

Funkce 

pacient minimalizuje popírá a racionalizuje vznikající problém 

snižuje se kvalita činnosti 

narušují se meziosobní vztahy. 

snižuje se kvalita vnímání a to vyvolává reakci, že se nemocný otáčí tak aby 

mohl plně vnímat informace 
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Paměť 

zapomínání nedávných informací a problematické zpracovávání nových 

informací. 

Orientace 

snižuje se schopnost orientace na neznámých místech. 

Pohybové funkce 

snižuje se rychlost pohybů 

Emoce- nálady 

přibývá vnímané nejistoty, možnosti úzkostných a depresivních stavů 

postižený docela dobře vnímá své pocity a cítění lidí kolem sebe 

Abstraktní myšlení 

situačně se zhoršuje kvalita vnímání 

Řeč 

situačně se zhoršuje kvalita řeči, hlavně ve spoutáním projevu 

Vykonávání činností 

situačně se zhoršuje kvalita činnosti 

Vědomí - uvědomění 

situačně se zhoršuje kvalita rozpoznávání a vnímání rozdílů 

Časná střední fáze - narušení osobnosti, úbytek schopnosti orientace v prostoru a 

v čase, chudost řeči, konfabulace (chorobná obrazotvornost) 

Chování 

nemocný se potřebuje natočit tak aby, mohl plně vnímat informace. 

chybně usuzuje 

je potřeba pomoci při cestování 

Funkce 

Paměť 

úbytek schopností, pacient popírá svou nemoc 

snížená samoobsluha. 

chybná následnost činností v denním režimu, problémy s vnímáním času, 

zapomínání pojmů 

19 



Orientace 

dezorientace v prostoru a čase 

stereotypní chování. 

Pohybové funkce 

zhoršení svalového tonu a třes 

Emoce- nálady 

nejistota, možnost úzkostných depresivních stavů 

Abstraktní myšlení 

snížená schopnost vnímat a správně používat pojmy 

Řeč 

opisování výrazů, odvozování, několikanásobné opakování, chorobná 

obrazotvornost 

Vykonávání činností 

nízká schopnost koordinované činnosti 

Vědomí -uvědomění 

snížené rozlišování reality a vlastních představ, stereotypnost 

Pozdní střední fáze - nárůst egocentrismu, výrazná porucha paměti, 

nekomunikace s okolím, zapomínáni jmen kromě vlastního, neschopnost počítat 

Chování Snížení zájmu o vlastní hygienu, sebestřednost. 

Funkce 

funkce jsou tak porušené, že je nutný dohled 

Paměť 

chybná následnost činností v denním režimu což znamená určité problémy 

Orientace 

nízká kvalita orientace v obvyklých vztazích a předmětech 

Pohybové funkce 

chůze je pomalá opatrná , obtížně koordinovaná 

Emoce - nálady 

nárůst agresivity 

Abstraktní myšlení 

nemocný chybně užívá pojmy, trpí halucinacemi a bludy 
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Řeč 

výrazná verbigerace (opakování jednoho slova), echolálie (opakování slov které 

slyší) neologismy (novotvary). 

Vykonávání činností 

neschopnost samoobsluhy, nemocný neví co a jak dělat (neví co s rukama) 

-často mává rukama nekoordinovaně v prostoru 

Vědomí -uvědoměni 

neporozumění gestům, pojmům( neví co je vlevo, vpravo) 

Pozdní fáze I. - nekomunikace s okolím, inkontinence (neschopnost udržet moč, 

stolici), úplná závislost na péči 

Pozdní fáze II. - selhání funkcí, úplná závislost na péči 

(Hátlová, 2003) 

6.3.7 Léčba 

Důležité je si uvědomit, že Alzheimerova nemoc se nedá úplně vyléčit a má 

globální charakter. Vhodně zvolenou a včas zahájenou léčbou lze velmi znatelně oddálit 

propuknutí nemoci v plné síle a zmírnit její příznaky. Moderní léky a vhodně zvolená 

behaviorální (týkající se myšlení) a kognitivní (týkající se poznávání) terapie zpomalují 

nežádoucí příznaky a vedou k prodloužení aktivní části života nemocného. Pomáhají 

zachovat schopnost nemocného zajistit si každodenní potřeby. Udržují nemocného co 

nejdéle v sociální síti, v níž je vhodná sociální opora. 

Základem léčby Alzheimerovy nemoci jsou kognitiva. Tyto léky pomáhají 

v mozku obnovit potřebné množství acetylcholinu, který jak bylo řečeno výše, je 

nezbytný pro přenos nervových signálů. Zvyšují jeho hladinu tím, že brání jeho 

odbourávání. Proto je u nemocných důležité zahájit léčbu co nejdříve v době, kdy je 

možné hladinu acetylcholinu příznivě ovlivnit. Kognitiva se používají při léčbě lehkých 

až středně těžkých forem AN. 

Dalšími léky, které odstraňují nepříjemné příznaky jsou neuroleptika (zmírňují 

agresivitu, neklid a vzrušenost), antidepresiva (potlačují příznaky deprese), hypnotika 

(léčí poruchy spánku) a anxiolytika (tlumí úzkost). Tyto léky může předepsat neurolog, 
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psychiatr nebo geriatr. Tyto léky jsou dostupné v lékárnách a v současné době jsou 

částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Doporučuje se léčbu perorální medikamentózní kombinovat s vhodnou formou 

behaviorálně-kognitivních terapií. 

(Hátlová, 2003) 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 PROŽÍVÁNÍ PRŮBĚHU ALZHEIMEROVI NEMOCI 

7 .1.1 Jak ne moc prožívají nemocní 

Nemocní si zpočátku svůj handicap uvědomují a jsou li seznámeni se svou 

zdravotní diagnosou, začnou si klást otázky a začnou se zabývat svými novými pocity. 

Předkládám výčet toho jaké nejčastější pocity a otázky řeší postižení Alzheimerovou 

nemocí a jejich okolí ve svém životě a několik rad jak je zvládnout: 

Velice častá obava z věcí, které denně nemocný musí řešit 

Nemocný se často obává o svou budoucnost, o to jak prožije dnešní den, zda se 

vrátí domů a nebo bude bloudit. Obává se okamžiku kdy přijde "slabá chvíle". Obava 

může pramenit i z představy jak rychle bude nemoc postupovat. Neexistují žádné 

všeobecně fungující rady, ale často pomáhá třeba klidná procházka po přírodě nebo 

obyčejná práce na zahradě. Takové činnosti pomohou nemocnému se uklidnit a 

přemýšlet nad něčím příjemnějším. 

Uvědomění si, momentu, kdy nad sebou nemocný ztrácí kontrolu 

K vůli tomu, co způsobuje Alzheimerova nemoc může mít nemocný někdy pocit, 

že nad sebou ztrácíte kontrolu. Je dobré se o tom svěřit někomu ke komu má nemocný 

důvěru, to může pomoci, abyste se cítil lépe. Pokud zná nemocný někoho, kdo také trpí 

Alzheimerovou nemocí, může být pro něho příjemné si o tom promluvit právě s tímto 

člověkem. 

N áhlá změna nálady 

Je normální, že nemocní prožívají prudké změny nálady. Je dobré ujistit 

nemocného o tom, že další den může být zase lepší. Zkusíme nemocného pobavit 
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nějakou jeho oblíbenou činností, nebo si sním jen popovídáme o jeho šťastném 

životním období, kterým zpravidla bývá dětství . 

Návaly vzteku a neschopnosti 

Nemocní senioři prožívají také časté návaly vzteku. Tento vztek je mnohdy 

namířen proti nim samotným, právě proto, že si uvědomují svou momentální absenci, 

při konkrétním úkonu, který se jim nedaří zvládat v takové kvalitě a kvantitě jak by si 

přáli. V tomto případě by mohlo pomoci si s někým promluvit. Můžete také 

kontaktovat napřl'ldad Českou alzheimerovskou společnost, která pomáhá občanům 

postiženým demencí. Pobyt ve společnosti lidí, které spojuje nejen příslušnost ke stejně 

starým vrstevm'kům, ale právě řešení stejných obtíží, může podstatně zmírnit pocit 

bezmoci a vzteku. 

Smutek 

Život nemocného seniora se v mnohém mění. Lidé s Alzheimerovou nemocí 

často prožívají smutek. Pokud je tento stav vážný a nemocný propadá na dlouhá období 

depresím a smutku, může pomoci lékař, předepsáním léků, které pomohou tyto pocity 

zmírnit. Nemocný se bude určitě cítit lépe, bude li trávit více času se svou rodinou a 

přáteli. Je důležité udržet si smysl pro humor. K tomu mohou pomoci také pravidelná 

setkání s přáteli, při různých příležitostech, například návštěva divadla, kavárny nebo 

výstavy. 

Nemocní jsou často v rozpacích, když se jim přihodí nějaká nestandardní situace 

Jak bylo již řečeno nemocní často zapomínají a ztrácejí věci, v počátečním 

stádiu si tento fakt uvědomují a proto se cítí trapně a nepříjemně před ostatními lidmi. 

Aby se zmírnili pocit trapnosti, když se něco podobného stane, je dobré zcela klidně 

poučit nemocného, že není nic špatného na tom když řekněte ostatním, že má problémy 

s pamětí. V komunikaci pomůže když si nemocný vytvoří kartičky, na kterých bude 

napsáno "Děkuji za vaši trpělivost. Mám Alzheimerovu nemoc.". Tyto kartičky může 

předkládat například na úřadech nebo v restauraci, či při nákupu a tím se může zmírnit 

situace kdy si nemocný neví rady. Tato metoda však není spásná a dá se lehce zneužít. 
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Osamělost 

Alzheimerova nemoc často uvrhne své oběti do ,jiného světa". Nemocní 

nechápou momentální dění kolem nich a jim samotným se zdá, že je nechápe okolí. Pro 

zmírnění pocitu osamělosti pomáhá s někým si promluvit. Ostatní lidé s Alzheimerovou 

nemocí prožívají jistě to samé. Pokud tedy je možnost mluvit si o tom právě s nimi, 

zmírní to pocit osamělosti. 

Pocit provinění 

Většině lidí není příjemné žádat o pomoc nebo se muset na někoho spolehnout. 

Nemocný budete čím dál více závislí na další osobě. Proto je důležité, aby se smířil 

s tím, že často něčí pomoc potřebuje. Ostatní to jistě přijmou a rádi mu pomohou. 

Kvůli zhoršující se paměti a problémům s rozhodováním je čím dál tím více 

ohroženo bezpečí nemocných seniorů. 

Je důležité z hlediska bezpečnosti seniora, aby nezůstával sám doma. Pro něho 

samotného i pro jeho blízké bude lepši, když nemocný bude stále v přítomnosti nějaké 

osoby, která dohlédne, aby si sám neublížil nebo aby nedošlo k nějaké domácí 

katastrofě (někteří nemocní pálí peníze, staví elektrické konvice na vodu na plynový 

sporák, nebo vyhazují různé předměty z oken a dveří, aj.). Jejich rodina tak může být 

klidnější, že se nic podobného nestane a i pro seniora bude příjemné strávit čas 

s někým, kdo mu dodá pocit bezpečí. 

Řízení motorových vozidel je zcela nevhodné pro nemocného Alzheimerovou 

nemocí. Tato nemoc způsobuje úbytek paměti a ztrátu schopnosti rychle se rozhodovat 

a následně reagovat. Je nutné zajistit dopravu seniorů za doprovodu jiné osoby k lékaři 

nebo třeba do místa denního stacionáře. Není vhodné, aby nemocný absolvoval delší 

trasu s přestupem sám, neboť není nikdy jisté, zda dorazí bez obtíží. 

Obsluha elektrických přístrojů představuje rovněž pro nemocné určitý problém. 

Je dobré přístroje opatřit automatickým vypínáním, pokud je to technicky možné. Dále 

je vhodné pro nemocné v počáteční fázi vytvořit kartičky s upozorněním např. "vypni 

sporák", "vytáhni žehličku ze zásuvky''. Tyto kartičky umístit do blízkosti předmětů , 

které se ke kartičkám vztahují. 
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Další důležitou pomůckou je detektor požáru. Detektor požáru může zachránit 

život seniora i jeho majetek. V mnoha případech může zachránit před požárem rodiny, 

které bydlí v blízkosti nemocného. 

Jak jsem již uvedla, člověk postižený Alzheimerovou nemocí je často jednoduše 

manipulovatelný, protože není odpovědný za své chování v dané situaci. Je dobré 

zabezpečit jeho dům, či byt tak, aby člověk kterého nezná nebo nepozná neměl volný 

přístup do bytu. Je dobré seniora poučit, aby se zeptal na jméno a telefonní číslo 

popřípadě adresu návštěvníka a sdělil mu, že mu později někdo z rodiny zavolá a 

domluví schůzku .. 

V případě, že nemocný žije sám je dobré se dohodnout s někým z rodiny nebo 

s přítelem o tom, zda byste mohli bydlet spolu. Je zde také možnost se přestěhovat do 

některého z pečovatelských domovů. 

Na to, kde může získat senior pomoc ohledně dopravy, stravování a udržování 

domácnosti, se může zeptat svého lékaře nebo může kontaktovat nejbližší místo ČALS, 

či jiné centrum, které pomáhá postiženým Alzheimerovou nemocí. 

Dalším důležitým bodem jsou peníze. Je třeba zhodnotit celkovou situaci a 

zvážit zda je nemocný ještě schopný se o svoje finanční záležitosti starat sám. Je vhodné 

zažádat si o přímé doručování důchodu nebo sociálních přídavků. 

Pokud je to v místě bydliště možné, je vhodné si zajistit dovoz jídla až domů. 

Je také vhodné již v počátcích nemoci roztřídit nemocnému šatník a nechat jen 

věci, které se dobře nemocnému oblékají. Pokud takové oblečení nemá, je vhodné mu 

je pořídit. Oblečení, které se dobře obléká usnadní práci jak seniorovi, tak později jeho 

pečovateli. 

Osvědčená praktika je také dohoda s některým z blízkých, aby nemocnému 

pravidelně každý den telefonoval, nebo ho chodil navštěvovat. Tak může blízká osoba 

mapovat vývoj nemoci a může včas přijmout další nutná opatřeni, jako je převoz do 

nemocnice v případě potřeby, nebo může včas informovat rodinu o zhoršení stavu 

seniora.Osoba, která nemocného pravidelně navštěvuje, by měla mít klíče od bytu 

seniora a měla by být seznámená, alespoň teoreticky s problematikou onemocnění. 

(Kolektiv autorů Rady projektu pro vzdělávání pacientů s Alzheimerovou nemocí a 

jejich pečovatele, 2003) 
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7 .1.2 Jak nemoc prožívají blízcí 

Já sama jsem se setkala s několika různými přístupy rodin k nemocným 

seniorům. Dá se říci, že reakce rodinných příslušníků na nemoc, lépe řečeno projevy 

nemoci, jsou extrémní a promítají se v nich charakterové vlastnosti jedinců a jejich 

předchozí výchova a vztah k nemocnému seniorovi a také materiální zabezpečení rodin. 

Mnozí z nás totiž zapomínáme na to, že to, co vložíme do svých dětí, bude nám 

v budoucnu vráceno. 

Chtěla bych uvést několik příkladů, se kterými jsem se setkala ve své amatérské 

ošetřovatelské činnosti, neboť jak jsem již v úvodu napsala, obě mé babičky trpěly 

Alzheimerovou nemocí. Dále bych chtěla uvést několik přístupů k nemocným, které 

jsem společně ověřila s kolektivem ošetřovatelů při mé cílené studijní praxi 

v Gerontologickém centru v Praze 8 a v Domově pro seniory TOP AS s.r.o. 

Přístup rozumný 

Rozumně, tedy informovaně nebo zkušeně, přistupují k problémům nemocného 

lidé, kteří již jednu zkušenost prožili, nebo, kteří jsou vzdělaní v oboru, který tento 

problém alespoň částečně obsáhne (ošetřovatelé, zdravotní sestry, lékaři, nebo lidé, kteří 

mají rozvětvenou rodinu a již mají zkušenost s jinými členy své rodiny, dále lidé, kteří 

jsou zvídaví a sami si aktivně naleznou informace např. na internetu nebo pomocí 

ošetřujícího lékaře). Většinou jsou to lidé vyrovnaní a mající pozitivní přístup 

k nemocnému. Znají dobře vývoj nemoci a jsou dobře psychicky připraveni na všechny 

nástrahy. Včas po poradě s odborníky dokáží rozhodnout o tom jak se o nemocného 

starat, zda je mohou o nemocného pečovat doma nebo zda je vhodný denní stacionář, či 

domov pro seniory se speciálním programem pro nemocné Alzheimerovou chorobou. 

Stále jsou svému seniorovi nablízku a jsou ochotni mu naslouchat. A věřte, že i 

naslouchání je velice těžká věc, která vyžaduje velkou dávku taktu a trpělivosti. 

Péče do úmoru 

Takto pečují o své nemocné, ti, kteří jsou milujícími dětmi nebo partnery bez 

informací. Jsou ochotní pro péči o svého blízkého v mnoha případech obětovat i vlastní 

zdraví nebo své partnerské vztahy a to jen proto, že nemají dostatek informací o 

možnostech, které mohou poskytnout některá specializovaná centra ( ČALS). Těmto 
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lidem, by určitě pomohla konzultace s psychologem nebo realitní péče o jejich 

nemocného, aby oni sami nabyli nových sil. 

Prostá panika 

Tento stav "prosté paniký' určitě zachvátí každého z nás, když jsme seznámeni 

s neúprosnou diagnosou našeho blízkého člena rodiny. "Prostá panika" je přirozená, je 

to zcela normální reakce, která by neměla trvat déle než týden. V tomto období se 

člověk, který zjistil diagnosu Alzheimerovy nemoci u svého např. rodiče, svěří svému 

dobrému příteli, poradí se s odborníky, sežene si informace a dostane jistě spoustu 

dobrých rad k péči o nemocného od svých přátel i kolegů, kteří tuto situaci právě také 

řeší nebo již něco podobného prožívali. To je velice důležité období, protože člověk 

může získat správný pohled na problematiku příznaků a projevů nemoci a ve většině 

případů začne jednat rozumně a efektivně jak pro nemocného seniora, tak pro všechny 

ostatní členy rodiny a pro přátele rodiny. Neboť tímto okamžikem, okamžikem zjištění 

faktů o nemoci, se chod rodiny pomalu, ale jistě mění. 

Stud 

Někteří lidé, kteří mají pozitivní vztah ke svému seniorovi si v okamžiku 

vyslovení slova Alzheimerova nemoc, vybaví spojení slov "stařecká demence" z toho 

spojení vyfiltrují slovo "demence" a své chování rázem změní. Změna chování 

s takovém případě má dva směry. Jedním směrem je popírání nemoci jejich blízkého. 

Nepřipouštějí si žádnou pomoc ani odbornou radu, protože oni to nepotřebují, jejich 

senior není přece žádný blázen. Tato reakce je podobná jako reakce rodičů, kteří zjistí 

postižení svého dítěte. 

Fáze psychické krize rodinných příslušníků při zjištění Alzheimerovy choroby u svého 

blízkého: 

výkřik (zděšení, zmatek, selhání) 

popření (snaha potlačit negativní poznání) 

intruze (tíha situace, obavy) 

vyrovnávání (zvažování možností, adaptace) 

smíření (nalezení nových hodnot a možností) 
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V lepším případě dojde k fázi smíření. Pečující se začnou chovat rozumně a 

s ohledem na potřeby svého nemocného. Druhým směrem se ubírá myšlení těch, kterým 

záleží na tom jak se mluví o jejich rodině nebo o nemocném členu rodiny, tak zvaně si 

nechtějí pošpinit jméno slovem "dementní". Začnou v panice, aby se "nedostali do řečí" 

izolovat svého nemocného semora. Pokud si k izolaci vyberou jedno ze 

specializovaných zařízení je život jejich blízkého nemocného snesitelný, protože 

v těchto zařízeních v drtivé většině případů již fungují programy pro podobně postižené 

seniory, které jim dokáží zajistit aktivní trávení volného času spojené tréninkem 

upadajících kognitivních funkcí a případně i s kulturním vyžitím. V horším případě se 

nemocný stává zajatcem rodiny a je uvržen v samotu. Je to kruté konstatování, ale 

bohužel tyto případy nejsou ojedinělé. Proto osvěta je důležitá a bojuje za práva 

k důstojnému prožití podzimu života nemocných Alzheimerovou nemocí. 

Agresivita a msta 

Další poněkud drsný přístup je přístup k nemocnému s určitou dávkou 

agresivity, jak verbální tak fyzické (sprosté nadávky, strkání a pošťuchování). Také 

v tomto případě se jedná o dvě příčiny takového projevu u některých pečovatelů. První 

přístup pramení s takzvaného "vyhoření", tento termín se používá dnes celkem běžně 

v oblastech kde jsou kladeny nadměrné nároky na zaměstnance (školství, zdravotnictví, 

manažerské funkce). V takových případech je vhodné požádat opět nějaké 

specializované centrum o poskytnutí tzv. respitní péče o seniora. Pojem respitní péče 

v sobě skrývá péči o seniora v jeho domácím prostředí po dobu několika hodin denně 

nebo týdně. V této době si rodinný příslušník, který pečuje o seniora může zařídit 

některé důležité věci na úřadech, nebo může zajít na návštěvu svých přátel, nebo strávit 

"volný čas" činností, která je mu milá a cítí se dobře. V té době může být klidný, 

nemusí se strachovat co se doma přihodí a s nově nabytými silami se vrátí zpět k tomu 

koho má určitě rád. Tato změna je i vítaným zpestřením pro nemocného. Setká se tak 

s novým člověkem a může si sním pohovořit o věcech, které většinou nechce říci svému 

blízkému. Pečovatelé, kteří docházejí do bytů jsou ve většině případů lidé s velice 

dobrou kvalifikací potřebnou k péči o nemocné. Pravidelně navštěvují školení, na 

kterých si osvojují nové přístupy a metody v péci o nemocné seniory. Druhým důvodem 

k agresivnímu chování rodinného pečovatele je naprosté nepochopení problémů, kterým 

29 



musí čelit nemocná člověk s Alzheimerovou chorobou. Nechápe, že neodvratitelně 

chátrají veškeré kognitivní funkce nemocného, jeho motorika je rovněž značně 

narušená. Vše co bylo jednoduché, stává se pro nemocného postupem nemoci 

nepřekonatelné těžké až neproveditelné. V psychologické poradně v klubu Vážka1 se 

odborníci setkávají s takovými případy často. Já osobně jsem se s tímto případem 

setkala ve vlastní rodině. Jeden z pečujících členů rodiny (dcera), který byl přísně 

vychováván svou matkou k perfekcionalisnu, přesnosti a samostatnosti, prostě nechápal, 

že matka již nezvládá to co celý život propagovala. Dcera se domnívala, že její matka jí 

to dělá schválně a že svým jednáním snad zkouší její trpělivost. 

Rozhovor probíhal následovně: 

Dcera = 

Matka = 

Dcera = 

Matka= 

příkaz typu " Podej mi prosím, tu utěrku." 

reakce-mimika "úsměv" 

žádost byla zopakována více hlasitě s naléhavějším tónem "Podej mi 

prosím, tu utěrku!!!" 

reakce- mimika "zděšení" 

reakce- slovní "ale" 

Následoval tok prudkých obvinění na hlavu nemocné ženy a konstatovaní: "To 

snad mi dělá schválně, aby mě dostala do cvokárny". 

Toto je jasný příklad toho, kdy by měl zasáhnout do problému odborník, 

zpravidla psycholog, který doporučí právě například pomoc denních stacionářů, 

případně některý z programu pro pomoc rodinám pečujícím o nemocné 

s Alzheimerovou nemoci jako jsou například tzv. "čaje o páté" v Gerontologickém 

centru v Praze 8. 

Z tohoto výčtu několika přístupů k nemocným plyne jedna důležitá věc. A to je 

být dostatečně informován a dokázat se vžít do pocitu nemocného seniora. Je důležité 

tyto lidi vidět tak, jakými opravdu jsou, a to je tak, že jsou to jedinečné osobnosti, které 

1 Jedná se o oddělení specializované péče určené zejména pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou 
a jinými typy demence. Péče je poskytována nepřetržitě, jako služba rezidenčtú (dlouhodobý či trvalý 
pobyt s různým stupněm podpory a péče) případně respittú (přechodná, krátkodobá).Od běžných 
rezidenčtúch zařizetú poskytujících péči seniorům se tedy liší akcentací a respektováním zvlášttúch 
potřeb lidf s demencí s důrazem na zachovátújejich bezpečnosti, důstojnosti, udržetú soběstačnosti a 
všech zachovaných schopností co nejdéle. Posláním těchto oddělení je udržetú či zlepšení kvality života 
lidí s demencí, při výrazně snížené soběstačnosti v instrumentáltúch i bazáltúch aktivitách dentúho života 
a orientaci. Tedy v době, kdy se domácí péče stane obtížně zajistitelnou (z hlediska zachovám kvality 
života nemocného člověka i pečujících rodinných příslušníků) anebo neúměrně náročnou z ekonomického 
hlediska. (http://www.alzheimer.c:zJ?PageiD=575, 29.6.2008) 
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něčeho v životě dokázali a v mnoha případech se obětovali pro svoje děti, vnoučata a 

přl'buzné. Je chybou na ně pohlížet jako na děti nebo na neschopné, nezodpovědné 

trosky, s kterými lze manipulovat tak, jak právě nám (pečovateli) to vyhovuje. 

7.2 METODY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA NEMOCNÝCH 

Metody zlepšování kvality života nemocných popisuje Kučerová ve své knize 

Demence v kasuistikách, 2006 jako psychiatrickou rehabilitací, kterou dělí: 

1. Fyzikální terapie- vodoléčba, elektroléčba, fototerapie, masáže aj. 

2. Léčebná tělesná výchova a sport 

3. Pracovní terapie 

4. Umělecko výchovná terapie - arteterapie, muzikoterapie, aj. 

5. Terapie zábavná a rekreační - vycházky do přírody, taneční večírky aj. 

V následujících kapitolách jsem se zaměřila na terapie poskytované klientům ve 

skupinách. Nevěnuji se fyzikálním terapiím, tyto terapie jsou určeny k individuálnímu 

působení na každého nemocného zvlášť. 

7.2.1 Rodina a přátelé 

Mnoho pacientů trpících Alzheimerovou nemocí, není nutné do určitého stádia 

institucionalizovat. Žijí doma se svými rodinami. Tyto rodiny nebo přátelé by měli být 

dobře obeznámeni se vším, co tuto nemoc doprovází. Pro bezpečnost soužití je nutné 

zajistit několik věcí v okolí pacienta. Je nutné odklidit z místností vše co překáží 

v pohybu a je nějak nestabilní, aby se snížilo nebezpečí pádu nemocného. Je nutné 

zabezpečit všechny spotřebiče tak, aby nedošlo k poranění nemocného nebo k devastaci 

okolí. Vhodné je odstranění klíčů a zámků z vnitřní strany dveří na WC, koupelny a 

ložnice. Dále prostory kde je vana nebo bazén by měli být z hlediska bezpečnosti 

uzamčeny. Je nanejvýš žádoucí odstranit i nebezpečné látky, jako jsou čistidla, hnojiva 

atd. Důležité se doporučují dobře uschovat. Nemocný má tendenci drobné předměty 

bezmyšlenkovitě přemisťovat a schovávat. Jak bylo zmíněno je nutné zabránit 

nemocnému v řízení auta. Také kontrola, kam nemocný chodí je na místě. Doporučuji 

pořídit nemocnému náramek, na kterém budou jeho jméno a adresa nebo telefonní číslo. 

Pečovatel by měl společně se seniorem sníst alespoň jedno jídlo denně. Je dobré 
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nemocnému připravit oblečení a v případě známek nejistoty mu do oblečení pomoci. 

Léky musí nemocnému podávat vždy pečovatel. Je třeba brát ohled i na to co nemocný 

říká a dělá, ve většině případů to tak nemyslí a je to důsledkem jeho nemoci. Blízcí by 

se měli snažit vždy vytvořit příjemnou atmosféru, měli by být pozitivní, vlídní a 

trpěliví. V neposlední řadě je nutné naplánovat činnosti pro nemocného. Po dohodě 

s terapeutem se zařadí vhodné cvičení a provádět by se měli s nemocným i drobné 

úkony i doma. Vhodné je, když se činnosti, úkony opakují a při komplikovanějších 

činnostech je zapotřebí spolupráce s nemocným. Je důležité mít na paměti, že aktivita 

seniora zmírňuje neklid a zlepšuje spánek. 

(Kolektiv autorů Rady projektu pro vzdělávání pacientů s Alzheimerovou nemocí a 

jejich pečovatele, 2003) 

7.2.2 Komunikativní terapie 

Mluvíme li o komunikativní terapie mluvíme o kontaktu člověka s člověkem, 

nebo jiným živým tvorem. Tento kontakt probíhá v podobě verbální nebo neverbální. 

Senioři trpící Alzheimerovou nemocí mají obě formy komunikace ztížené. Často trpí 

poruchami řeči (afázií), poruchami pohybu (apraxií), nerozeznávají předměty (agnozií) 

a poruchou výkonu činností (plánování, organizování, abstraktní myšlení). Tyto 

nedostatky omezují jejich komunikační schopnosti a částečně je vyřazují ze společnosti. 

V současné době je žádoucí, aby byl udržen kontakt s takto nemocným člověkem a aby 

se takový člověk udržel dlouho v sociální síti a vedl důstojný život, pokud je to jen 

trochu možné. Na příkladu, již popsaném, rozhovoru dcery s matkou je dobře vidět, jak 

nemocný jedinec reaguje na mimiku, intonaci a gestikulaci. Nerozumí slovům, ale je až 

přecitlivělý na tón řeči. Stejně tak jako zdravý mladý jedinec, chce i nemocný, starý 

člověk sdělit světu své myšlenky, touhy a pocity. 

(Štěpaník, 2005) 

K tomu abychom mohli kvalitně komunikovat s nemocným seniorem je dobré znát a 

dodržovat několik zásad, které spolu se mnou ověřil kolektiv terapeutek v denním 

stacionáři Gerontologického centra v Praze 8: 

pokud je to možné stojíme (sedíme) naproti seniorovi ve vzdálenosti 

předpažených paží 

mluvíme srozumitelně, dostatečně hlasitě (nekřičíme) 
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při rozhovoru je vhodné udržet kontakt také fyzický (můžeme držet nemocného 

zlehka za ruku) 

udáme téma rozhovoru (tím také zjistíme v jakém je právě senior duševnim 

rozpoložení) 

nasloucháme a udržujeme oční kontakt 

je vhodné se zeptat na podrobnosti, o kterých nemocný mluví v příběhu, ale 

nesmíme zacházet do detailů, protože většinou detaily již nejsou nemocní 

schopni osvětlit a zbytečně by je to traumatizovalo a uvádělo do rozpaků 

stáváme se takzvanými "aktivnimi posluchači" to znamená, že drobnými slovy 

pokud možno pozitivními "doplňujeme" vyprávěný přtoěh ("to je pěkné", 

"opravdu", ,jste tak statečná") 

Tento prostý rozhovor a mnou popsané zásady jsou přirozené, pro každého 

milujícího člověka. Není těžké zaposlouchat se do rozhovorů lidí a mnozí z nás hned 

poznají jaké vztahy mezi těmito lidmi panují. Stejně tak reagují naši senioři. 

Verbální komunikaci se seniory trpícími demencí lze rozdělit podle Buijssena do tří 

fází: 

1) fáze počáteční stádium: pacient mluví nejasně a mlhavě, používá slova obecného 

významu, jako "to", "lidé", "věci", "něco", atd. Pacient často nemůže nalézt 

správné slovo a tak použije slovo podobného významu. V této fázi pacienti 

docela rozumějí většině vyřčených slov i významu slov. 

2) fáze prostřední potřeba péče: Pacient již aktivně nevyhledává rozhovor. Když 

začne mluvit sám, většinou nelíčí sdělovanou událost chronologicky, ale začne 

někde od "prostředka" a předpokládá, že ostatní dobře znají o čem mluví. 

Neuvědomuje si význam abstraktních slov a často přtoěh nedokončí. 

Z ligvistického hlediska nerozlišuje časově věci. Pokud mluví o hrnku, který 

vidí a je to hrnek, třeba ze stacionáře, mluví oněm jako hrnku jeho vlastním, 

který měl vždy a nic se za léta nezměnilo - není rozdíl mezi předmětem a jeho 

označením (Pols, 1992 in Bijssen, 2006). 

3) Poslední fáze: V této fázi pacient prakticky nekomunikuje. Pokud ho chceme 

oslovit je důležitý kontakt s našima očima, musíme věc několikrát opakovat a 

většinou pacient nereaguje správně. Vyr1rne neartikulované slovo nebo použije 
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slovo bez vztahu k danému tématu. U nemocných v tomto stádiu choroby jsme 

s kolektivem pracovníků Domova pro seniory TOP AS a. s. a s kolektivem 

pracovníků z denru'ho stacionáře Gerontologického centra v Praze 8 provedli 

následující šetření : Příkaz - prosbu zpravidla nevykoná, nebo jen částečně 

(prosba: jdi na toaletu a učiň potřebu -pacient v 8 případech z 15 jde na toaletu, 

ale tam stojí a neví, co se po něm chce, tedy bezprizorně bloudí po toaletě, 

prohlíží toaletní mísu, kohoutky u umyvadla, toaletní papír odmotává, ale nenf 

schopen vykonat potřebu, potřebu vykoná ve 3 případech z 8 pozorování. 

Neverbální komunikace: 

Přistupujeme k pacientovi vždy zpředu. Dbáme na to, aby viděl na naše ústa. 

Udržujeme oční kontakt a pokud sdělujeme nějakou konkrétní věc, např. "Chceš napit", 

ukážeme pacientovi vodu a hrnek. Takový přístup je správný a v mnoha případech 

senior reaguje pružněji a lépe se orientuje v našem požadavku. Tento přístup, tato 

technika by se dal nazvat "komunikaci s paměťovými nástroji". 

(Buijssen, 2006) 

7 .2.3 Ergoterapie 

Výraz Ergoterapie se skládá ze dvou slov, z řeckého slova "ergon" - práce a 

terapie -léčeni. 

Česká asociace ergoterapeutů definuje ergoterapii jako zdravotnickou disciplinu, 

která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky 

postiženi, nebo trpí postižením intelektu omezujícím jejich funkční kapacitu a 

samostatnost (ČAE, 2000 in Hamáčková, 2006, str. 8) 

Světová federace ergoterapeutů (WFOT) říká, že ergoterapie je profese, která se 

zabývá podporou zdraví a duševní pohody (well-being) prostřednictvím činnosti. 

Ústředním cílem ergoterapie je umožnit osobám vykonávat všední denní činnosti. 

Ergoterapeuti pomáhají osobám ve zlepšeni jejich schopností, které jim umožní 

vykonávat potřební aktivity, nebo v úpravách prostředí, které přispěji k účasti jedince na 

aktivitách. 

(WFOT, 2005 in Hamáčková, 2006, str. 8) 

Ergoterapeuté pracuji ve zdravotní i sociální sféře. 
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Hamáčková uvádí tyto hlavní cíle ergoterapie: 

- Dosáhnout maximálního stupně funkčnosti v aktivitách života (ADL), v pracovních 

činnostech a v aktivitách volného času pomocí vhodně zvolených, cílených a pro 

jedince smysluplných aktivit či zaměstnání. 

- Podporovat u jedince aktivní přístup k uchování si svého zdraví a celkové kvality 

života. 

- Zabránit vzniku handicapu u jedinců s disabilitou (nevýhodou), či jinak 

znevýhodněních jedinců. 

- Pomáhat jedinci zachovat si kvalitu života při trvalém zdravotnún postižení, disabilitě 

nebo chronickém onemocnění. 

- Přispívat k integraci jedinců se zdravotním postižením do společnosti formou 

předpracovní rehabilitace a spolupracovat se zaměstnavateli při vytváření pracovních 

příležitostí pro osoby s postižením. 

- Působit v oblastech ergonomie práce a pracovního prostředí a v osvětových 

programech pro specifické skupiny osob. 

- Rozvíjet vědecko-výzkumnou a publikační činnost. 

- Komunikovat s odbornou i laickou veřejností. 

Tři hlavní oblasti působení ergoterapie: 

- Soběstačnost - sebeobsluha 

- Práce a produktivní aktivity 

- Hra a volný čas 

(Hamáčková,2006) 

Pfeiffer uvádí tyto oblasti působení ergoterapie: 

-Ergoterapie zaměřená na trénink ADL (soběstačnost) 

-Ergoterapie cílená na postiženou oblast (funkce senzorické, motorické a kognitivní) 

- Kondiční ergoterapie 

- Ergoterapie zaměřená na předpracovní hodnocení a trénink 

(Pfeiffer, 1990) 
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Historie ergoterapie v České republice: 

Počátky léčebné péče koncem 18. a začátkem 19. století, přímo souvisí 

s rozvojem průmyslu. Péče o tělesně postižené a duševně nemocné se zlepšila až 

v druhé polovině 19. století. 

Jedním ze zakladatelů ergoterapie v České republice v 19. století je Vincenc 

Priessnitz v lázních Jeseníky. (Votava, 1997 in Hamáčková 2006) 

Od roku 1913 byla ergoterapie součástí léčebného procesu v pražském ústavu 

pro postižené děti a válečné invalidy. Tento proces byl zaveden prof. MUDr. R. 

Jedličkou. Po 1. světové válce byly vybudovány další Jedličkovy ústavy v Liberci, Brně 

a Bratislavě. Tyto ústavy byly na tehdejší dobu velice moderní, hlavně proto, že 

poskytovali ucelenou péči svým klientům. 

Ergoterapeutických postupů se využívalo také v sanatoriích pro léčbu TBC. A 

později se ergoterapie velice dobře uplatňovala i v různých psychiatrických ústavech a 

léčebnách. 

Po 2. světové válce se egoterapie stala součástí rehabilitace. 

V 50. letech 20. století u nás vznikl nový obor "univerzální rehabilitační 

pracovm'k" s možností atestace v léčbě prací a tím byl určen samostatní vývoj 

ergoterapie. (Votava 2003 in Hamáčková 2006). V Rehabilitačním ústavu 

v Kladrubech v roce 1949 pod vedením amerických odborníků byl pořádán první kurz 

věnovaný oboru ergoterapie. Do 70. let se v ČR používal název pro tuto terapii -

"léčba prací". Teprve později se začalo užívat pojmu ergoterapie. V roce 1992 bylo 

zahájeno samostatné studium ergoterapie na úrovni vyššího odborného vzdělání. Česká 

asociace ergoterapeutů (ČAE), byla zoložen av roce 1995. V témže roce vzniklo 

bakalářské studium ergoterapie na 1. lékařské fakultě v Praze. V roce 2004 došlo 

k uznání ergoterapie jako samostatného zdravotnického oboru. Vymezení činností 

souvisejících s poskytováním ergoterapeutických služeb je dáno zákonem č. 94/2004 

Sb. ze dne 4.2.2004. Od roku školního 2005/2006 je možné studovat ergoterapii jen 

vysokých školách. 

Česká odborná veřejnost stále chápe ergoterapii jako léčbu prací a proto se zde 

po léta velké oblibě těší zejména ruční práce. Tyto práce slouží v mnoha případech jen 

pro vyplnění volného času klientů různých zdravotnických, ale hlavně sociálních 

ústavů. 

36 



Ergoterapie v zařízeních pro seniory 

V zařízeních pro seniory, která jsem navštívila ve své praxi se hojně využívá 

výtvarných a rukodělných technik. Tyto techniky slouží k nácviku: 

- aktivity všedm'ho dne - výchova k soběstačnosti 

- práce a produktivní aktivity- trénink pracovních dovedností 

- hra a volný čas -trénink psychických a fyzických dovedností, udržení funkčního 

potenciálu 

(Hamáčková, 2006) 

7.2.4 Animoterapie 

Animoterapie je vlastně "léčení prostřednictvím domácích miláčků". Většina 

z nás má jistě nějakou zkušenost se zvířaty. Důležité je, ať je zkušenost negativní nebo 

pozitivní, že proběhla nějaká emotivní reakce. Pro léčbu pomocí zvířat je samozřejmě 

žádoucí, aby kontakt s těmito zvířaty byl pozitivní. Je dobré připomenout, že kontakt 

nemocných se zvířaty je pozitivní hlavně z důvodů, že je to další živý tvor, který je na 

nemocném do určité míry závislý a jeho pomoc a bytí potřebuje. Domácím miláčkem se 

může stát pes, kočka, plaz, brouk, nebo třeba hlodavec. Je dobré také připomenout, že 

do této kategorie "lidských pomocníků" se řadí také květiny. Známé případ, kdy 

nemocný senior nechtěl odejít do nemocnice právě proto, že nechtěl opustit svou 

oblíbenou květinu (klívii). Stejně jako zvířata mohou být v dnešní době předmětem 

dědictví (závětí) i rostliny. Člověk je součástí přírody a právě proto v dobách kdy je mu 

těžko a cítí se třeba osamělý přimyká se k živým tvorům (zvířatům, rostlinám a přírodě 

jako takové). Zvířata nejen, že při kontaktu dokáží zbavit nemocného nepříjemných 

pocitů osamělosti, bezmoci a obav, ale dokáží ho také přimět k tomu aby jeho život byl 

delší dobu aktivní. V dobách minulých, před rokem 1989, bylo naprosto nemožné, nějak 

ovlivnit vedení domovů pro seniory, aby pejsek nebo kočka některého z klientů mohlo 

bydlet z takovém zařízení. Dnes tento problém není nepřekonatelný. Mnoho domovů 

pro seniory i denní stacionáře adoptovali některá zvířata svých klientů nebo si pořídila 

tato zařízení vlastní zvířata, právě proto, že blahodárný vliv zvířat na nemocné 

Alzheimerovou chorobou je již znám a prokázán. Ve velké oblibě u seniorů jsou hlavně 

kočky a psi. Není, ale úplnou výjimkou například chování želv nebo andulek. 
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Přítomnost známého zvířete dokáže nemocného seniora zklidnit, dodat mu pocit bezpečí 

a sounáležitosti a hlavně zapojí nemocného do komunikace. 

(N eradžič, 2006) 

7 .2.5 Arteterapie 

U člověka postiženého Alzheimerovou nemocí se výrazně snižují kognitivní 

funkce a ztrácí abstraktní myšlení. Tento problém je sice nezadržitelný, ale nastává 

pozvolna a lze ho vhodnou medikamentózní a terapeutickou léčbou zpomalit. Jednou 

z možností jak ovlivnit, pozastavit postup nemoci je i arteterapie, neboli léčba 

výtvarným lUllěním. 

Mluvíme li o terapii, mluvíme tedy o výtvarném, emočním projevu nemocného 

seniora pod vedením speciálně vyškoleného arteterapeuta. Dochází tedy kjakému si 

lUllěleckému dialogu mezi pacientem a terapeutem. Terapeut by měl být také zkušeným 

psychologem a měl by dokázat odpovídat na signály, které se odrážejí v pacientově 

výtvarném díle. 

V prvních fázích nemoci, lze s nemocným dostatečně dobře komunikovat, aby 

dokázal lUllělecky ztvárnit ,,reálné " věci a prostor. Senior dokáže ztvárnit své pocity 

výtvarným zpracováním například počasí, nebo ztvárněním zvířat, rostlin, postav, které 

mají určité rozvržení, postoje, velikost, barvu na vymezené ploše, za pomocí 

standardních výtvarných pomůcek jako jsou tužka štětec s barvou, uhel, rydlo(při 

grafických technikách), dláto (při sochařských technikách). Je velice přínosné také 

v tomto období provádět skupinové arteterapeutické techniky jako je napřHdad dada 

divadlo nebo dada hry , koláže na různá témata (která skupinu zajímají -velikonoce, 

návštěva výstavy květin, tablo skupiny, aj.) a ztvárnění abstraktního pohledu znovu na 

různá témata (nálada ve skupině, stvoření života, aj.). 

V dalších fázích onemocnění, kdy je komunikace ztížená již znatelným 

postupem nemoci je provádění uvedené terapie jakousi záchranou vestou pro 

nemocného. Není již schopen ztvárňovat reálné věci za pomocí výtvarných pomůcek, 

ale je velice dobře schopen použít primitivnějších výtvarných technik k vyjádření svého 

psychického stavu a emočních prožitků. Jednou z těchto technik je prstomalba. Při 

prstomalbě zprostředkujeme pacientovi hned několik vjemů. Může se dotýkat barvy 
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přímo i když je jeho pohyb omezen tremorem (třesem) nanáší barvy na podložku dle 

vlastní volby a za pomocí svého těla a proto jej tato technika stimuluje k zaměření 

pozornosti na vlastní tělesnou schránku. Další možnou technikou vhodnou je 

bičomalba. pomocí provázků s uzlíky, které jsou máčenu do různých barev., vzniká 

emočně nabité dílo. Pacient drží v ruce provázky a svou vlastní silou a energií švihem 

nebo poklepem nanáší na papír barevné otisky bičů. Nemocný si zde rovněž uvědomí 

možnosti vlastní tělesné síly a dokáže dát najevo své pocity. Tato technika je natolik 

fyzickou záležitostí, že díky ní dochází k uvolnění napětí a nahromadění agresivity 

nemocného. Veškeré hmatové (haptické) techniky jsou vhodné pro všechna stádia 

nemocných Alzheimerovou nemocí, záleží však na zkušenostech terapeuta. 

(Jebavá, 2000) 

7 .2.6 Muzikoterapie 

Muzikoterapie- tedy léčba hudbou. Stejně tak jako ve výtvarném umění se i 

v hudbě odráží naše duše. To, co cítíme a na co myslíme. Nemocní Alzheimerou 

nemocí jak již bylo napsáno jsou "vězni ve svých tělech". Hudba je jednou z možností 

komunikace u nemocných seniorů. Působením vhodně zvolené hudby můžeme 

dosáhnout pozitivního a příjemného psychického stavu pacienta, který je díky své 

nemoci velice často zmítán návaly negativních nálad a pocitů (smutek, beznaděj, 

osamělost, vztek, aj.) 

Hudba je záměrně využívána v takových medicínských oborech jako je 

anesteziologie, neurofyziologie, rehabilitace, gynekologie, geriatrie apod. 

Otomanovská,2005,str. 74) 

Hudbu můžeme rozdělit hudbu do dvou základních terapeutických skupin: 

1) Uklidňující 

doba trvání skladeb je krátká (3-1 O minut), má volné nebo mírné tempo s nízkou 

úrovní hlasitosti a bez dynamických kontrastů, s převahou středního registru 

tónů (střed prahu slyšitelnosti u člověka), s lehkou, průzračnou fakturou a 

rytmičností průběhu. K tomu se přikládá celková symetrie ve skladbách, nepříliš 

silné kulminační body, které dovolují pacientovi oscilovat mezi stavy napětí a 

uvolnění, plynulost melodie a rytmu a absence nástrojů s pronikavou ostrou 
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barvou. Je vhodné se vyhnout absorbujícím vokálním kompozicím, protože hlas 

je v závislosti na interpretovi nositelem silného emociálního náboje. 

2) Aktivující 

rychlejší tempo, velké melodické, rytmické a dynamické rozdíly, lehce neklidná 

metrika se silnými rytmickými akcenty kvůli větší pružnosti vnitřních orgánů na 

"špatné chorobotvomé rytmy''. K tomu se přidává kontrastující melodika, 

rozdělení na hlasy ve sboru - sólový a sborový zpěv, a protikladnost 

jednotlivých skupin nástrojů. 

Muzikoterapie může probíhat dvěma způsoby: 

1) Pasivní terapie- pouhým poslechem 

2) Aktivní terapie- přímé využití hlasu a hudebních nástrojů 

metoda C. Oďfa 

metoda E.Hillman-Boxill 

(Romanovská, 2005) 

Pasivní muzikoterapie v zařízeních pro seniory 

V Gerontologickém centru v Praze 8 a v Domově pro seniory TOP AS a. s. se 

využívá obou výše uvedených terapeutických skupin-uklidňující i aktivující a provádí 

se způsobem-pasivním. Pacienti, kteří jsou v zařízeních pro seniory se zúčastňují terapií 

ve skupinách od 3 do 12 osob. Klienti většinou po obědě zaujmou polohu pro ně 

nejpříjemnější (někteří sedí v křeslech, někteří leží na lůžku, někteří sedí u stolu) a 

poslouchají po dobu 30-45 minut uklidňující hudbu. Takový odpočinek pro starší lidi, 

kteří mají za sebou dopolední náročný program (tělesná cvičení, cvičení paměti, 

komunikativní terapii, aj) je nanejvýš žádoucí i příjemný. 

V odpoledních hodinách, kdy jsou již senioři odpočatí se připravují se na svůj 

odpolední program (ergoterapeutická činnost), je třeba nemocné znovu aktivizovat a 

motivovat k vybranému úkolu. K tomu opět poslouží "Pasivní muzikoterapie" tentokrát 

"aktivující". 

Aktivní muzikoterapie v zařízeních pro seniory 

Terapie, prováděná aktivním způsobem ve skupinách pacientů Gerontologického 

centra v Praze 8, je formou zpěvu jim známých písní v rámci dopoledního programu -

cvičení paměti. 
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7.2.7 Tělesná cvičení 

Vhodnou terapií, která využívá spoluúčasti nemocného na smysluplné činnosti a 

pomáhá mu prožívat sebe sama jako platného a potřebného pro okolí je kinezioterapie 

(léčba pohybem). Kinezioterapie podněcuje aktivitu jedince, zdůrazňuje neverbální 

prvky a postupně vyvolává potřebu komunikace. Tato forma terapie je obzvláště 

vhodná pro nemocného AN. Takový člověk většinou bývá v dobrém fyzickém stavu. 

Vhodně zvolenou formou cvičení, které lze s ohledem na nemocného provádět v sedu, 

v lehu i ve stoji s oporou, umožňuje vydat nahromaděnou energii přijatelným 

způsobem. Dochází tak k přirozené únavě, což může vést i ke snížení některých léků 

podávaných při tomto onemocnění. Zlepšuje se schopnost uvědomování si vlastního těla 

a snižují se tak pocity úzkosti a depresí. Jednoduché cvičení např. manipulace 

s drobnými předměty, řešení úkolů spojených výběrem předmětu majícího popsané 

parametry (barva, materiál, tvar atd.) pomáhá udržovat nemocného, co nejdéle na 

stávající úrovni kvality života. 

Důležité je nenechat nemocného v nečinnosti. Pro provádění terapie je potřebná 

četnost a pravidelnost. Cvičení bývá zařazeno jako součást léčebného programu 3x 

týdně. Délka cvičební jednotky je 30 - 45 minut. Důležité je nemocného správně 

motivovat. Připomenout mu jeho atraktivitu vůči okolí i jeho sounáležitost. 

Každá cvičební jednotka má tři části: 

Úvod- na začátku cvičení je nutné pacienta uvolnit a postupně rozhovorem přivést do 

reality. Připomeneme pacientům jaké je dnes datum, jaký je den, jaké je dnes počasí, 

roční období atd .. Promluvíme o aktuálním prožívání, zdůrazníme pozitiva předešlého 

setkání, soustředíme se na vlastní dech, následně uvolníme svalové napětí 

v jednotlivých částech těla (Jacobsonova metoda). Postupně procvičujeme s nemocným 

jednotlivé části těla. V této části cvičení provádíme úkony v sedu nebo v lehu. 

Hlavní část - začínáme s mírně zvýšenou fyzickou zátěží, při tepové frekvenci 80-90, 

která má uvolňující účinky. Aerobní zátěž může být později zvýšena, ale pouze tehdy, 

je-li nemocný k tomu pozitivně naladěn. V opačném případě hrozí ztráta zájmu o 

cvičení. Důležitá je také náročnost cviků. Nemocný si musí být předem vědom toho, že 

daný úkol může zvládnout. V této aktivní části, pokud nám to fyzický stav pacienta 

dovolí, přecházíme do stoje s oporou a bez opory k pohybu v prostoru. 
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Závěrečné cvičení- doporučuje se dechové cvičení na zklidnění. Nedílnou součástí je 

dialog, ve kterém znovu připomeneme pozitivní prožitky při cvičení a přínos do dalšího 

života. 

(Hátlová, 2003) 

Další možnou pohybovou aktivitou je cvičení s hudbou. Terapeutky v denním 

stacionáři Gerontologického centra v Praze 8 vybírají hudbu, která je seniorům známá a 

blízká, znají například slova písně. Hudba motivuje cvičence k pohybové aktivitě. 

Další vhodnou motivací je vzájemný oční kontakt skupiny, která cvičení provádí. 

Z tohoto důvode je vhodné cvičit v kruhu nebo v párech. Hudba by měla znít v pozadí, 

protože cvičitel musí verbálně i fyzicky cvičení předvést. U nemocných 

Alzheimerovou chorobou v pozdější fázi je problém nacvičit nějakou sestavu trvale. I 

přes to, že se cvičí každý den tatáž sestava, pro cvičence je stále nová. Vhodné je 

sestavy obměňovat už z důvodů zatížení různých svalových skupin. Pro pokročilejší 

fáze Alzheimerovy nemoci, vybíráme jednodušší cviky. 

Příklad takového cvičení 1: 

Forma - vsedě v kruhu na židlích 

Takt - 2/4 

Takt 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

17 

18 

19 

20 

Cvik 

pravou ruku předpažíme a střídavě se dotýkají jednotlivé 

prsty palce (tak, aby utvořili vždy samostatný kroužek) 

levou ruku předpažíme a střídavě se dotýkají jednotlivé 

prsty palce (tak, aby utvořili vždy samostatný kroužek) 

pravá ruka skrčit předpažme a opakujeme pohyb 1-4 

levá ruka skrčit předpažme a opakujeme pohyb 5-8 

1 x tlesknout na stehna 

1 x tlesknout do dlaní 

ruce skrčit předpažme a sevřít dlaně v pěst 

ruce skrčit předpažme a otevřít dlaně 

3x opakujeme cviky 17-20 
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Příklad takového cvičeni 2: 

Forma - v sedě v kruhu na židlích 

Takt - 3/4 

Takt 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9 

10 

ll 

12 

13-16 

17-24 

Cvičení 

upažit poníž, spirály pravou paží vpřed 

upažit poníž, spirály pravou paží vzad 

upažit poniž, spirály levou paži vpřed 

upažit poniž, spirály levou paži vzad 

připažit, zvedneme pravé rameno 

připažit, povolíme pravé rameno 

připažit, zvedneme levé rameno 

připažit, povolíme levé rameno 

připažit, kroužíme rameny vpřed 

kroužíme trupem střídavě vpravo a vlevo (ruce se přidržují 

sedadla židle) 

I při tomto cvičeni je vhodné provést část úvodní a hlavni. Toto cvičeni spíše 

mobilizačního charakteru a neni fyzicky náročné, proto se doporučuje zařadit takovou 

cvičební jednotku do každodenní činnosti seniora. Tuto formu tělesných cvičeni je 

jednodušší provádět s kolektivem klientů, protože nevyžaduje dokonalé soustředěni na 

pohyby a dech. Většinou se ve skupině soustřeďují jedinci, v různém stupni nemoci a je 

dobré, aby se zapojili všichni a to jim umožni právě cvičení s hudbou, které je do jisté 

míry individuální a kreativní. 

Senioři velice rádi soutěží. Vhodnou aktivitou je třeba soutěž v hraní kuželek. 

Mají rádi i modifikovanou "košíkovou" s pěnovými míčky. Senioři sedí v kruhu , 

každý dostane 5 míčků a terapeut stojí uprostřed kruhu s košíkem na míčky. Otočí se 

vždy k seniorovi a úkolem seniora je vhodit všech 5 míčků do košíku. Při těchto hrách 

často nemocní zapomínají na své problémy odpoutají se od svých představ a bludů, 

které je mohou pronásledovat. Aktivně se zapojí, hlavně proto, že je to společenská 

událost. 
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Tělesné aktivity je vhodné vždy zařadit do denního programu seniorů. Tělesná 

cvičení podporují správné držení těla, koordinaci pohybů, posilují a protahují svaly a 

mobilizují klouby. Nemocní by se neměli přetěžovat a měli by si odnést ze společného 

cvičení dobrou náladu a povzbuzení do dalších dnů. 

7.2.8 Cvičení paměti 

Příčinou zhoršení paměťových schopností bývá nejčastěji jejich nepoužívání, 

dále stres a také různé patologické procesy v mozku v důsledku různých chorob 

(demence, deprese atd.), což může posoudit pouze odborník. 

Ve stáří se objevují určité změny psychických funkcí, a to: 

- zpomalení celkového psychického tempa, 

- určitá ztuhlost (rigidita) v myšlení a jednání, 

- zhoršení koncentrace a z toho plynoucí zvýšená psychická unavitelnost, 

- snížení smyslové výkonnosti, 

- ochuzení fantazie a omezení tvůrčích schopností. 

Intelekt a slovní zásoba se s věkem nemění. 

(Suchá,2007,str. ll) 

Rozlišujeme z klinického hlediska čtyři základní složky paměti (Raboch, Pacovský, 

1999 in Suchá, 2007): 

- impregnace (vštípivost) - schopnost ukládat paměťové obsahy, 

- retence- schopnost udržet paměťové obsahy, 

- konzervace- schopnost udržet paměťové obsahy beze změny, 

- reprodukce (výbavnost) - schopnost vybavit si paměťové obsahy. (Suchá, 2007, str. 

ll) 

Rozlišujeme podle druhu osvojení informací tři druhy paměti (Voskovec, 2002 in 

Suchá, 2007): 

paměť mechanická- osvojení probíhá opakováním, asociací, 

paměť logická - osvojení probíhá na základě vzájemných souvislostí a smyslu 

látky, 
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paměť citová - její podstatou je zapamatování a reprodukce citů. (Suchá, 2007, 

str.12) 

Dále rozlišujeme dva druhy paměti podle charakteru zapamatované informace 

{Topinková, 2003 in Suchá 2007): 

paměť explicitní (deklarativní) - ukládání a vybavování informací vědomé 

pozornosti charakteru pojmů a operací, kterou lze vyjádřit řečí: 

- paměť sémantická- fakta, data, encyklopedické znalostí 

- paměť ikonická- obrazy 

- paměť epizodická - vázaná na čas a kontext, informace z vlastní 

minulosti, schopnost zapamatovat si novou či vybavit si starší informací. 

- paměť implicitní (nedeklarativní) - vrozené a získané postupy, podmíněné reflexy, 

procedurální paměť, emoční paměť, motorické dovednosti. 

(Suchá, 2007, str. 12) 

Rozdělení paměti dle délky zapamatování dělíme na: 

paměť krátkodobá - délka zapamatování je pouze 30-90 sekund. Informace pak 

ztrácí nebo se uloží do dlouhodobé paměti za pomocí opakování. 

paměť dlouhodobá- má prakticky neomezenou kapacitu a délku trvání. 

Tato paměť se dále dělí podle na {Topinková, 2003 in Suchá, 2007): 

- recentní ( uchovává informace z nedávné minulosti) 

- trvalou (uchovává informace ze vzdálené minulosti) 

(Suchá,2007,str. 12) 

Informace jsou uloženy v mozku v tzv. paměťových stopách, což jsou vlastně 

spojení (synapse) mezi výběžky nervových buněk (neuronů). V průběhu života část 

neuronů mizí, nebo se zmenšují a ubývá synapsí. Podle Howarda a jiných autorů 

(Howard,1998 in Suchá, 2007), to není jen samotným procesem stárnutí, ale mají na 

tento fakt vliv některé léky, srdeční onemocnění, deprese, alkohol, sedavý způsob 

života, nedostatek podnětů, špatná výživa atd. 

(Suchá, 2007) 

U pacientů s Alzheimerovou nemocí je důležité okamžitě po zjištění diagnózy 

začít se systematickým a pravidelným tréninkem paměti. Je důležité, aby tento trénink 
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byl každodenní v délce cca 10-15 minut. Uvedený čas, představuje jednu časovou 

jednotku paměťového tréninku. Těchto jednotek bývá v praxi vice a jsou proloženy 

napřHdad tělesnými cvičeními, nebo arteterapeutickými aktivitami. 

K prováděni takzvaného mozkovému joggingi (Parlette, 2003) uvádím několik 

přikladů vhodných technik pro seniory: 

1) cviky pro dlouhodobou paměť 

sportovní, literárni, historické a zeměpisné kvízy 

pranostiky 

doplňování příslovi 

dvojice, které k sobě patří t 

2) cviky pro krátkodobou paměť 

položky nákupu 

zapamatování slov, čísel nebo symbolů 

přtbuzenské vztahy 

slovní péry 

3) cviky pro udrženi slovní zásoby 

rozdíly mezi stejně znějícími slovy nebo slovy významově podobnými 

skrývačky 

vytvářeni slov z různých slabik 

přesmyčky měst, hradů, rostlin, zvířat nebo jmen 

4) cviky pro koncentraci pozornosti 

spojování čísel, jmen a písmen 

zvířata a rostliny v říkadlech 

5) cviky pro trénink logického myšleni a myšleni v souvislostech 

popletená přísloví 

spojeni přídavných a podstatných jmen 

vyřazování nevhodného slova ze skupiny slov 

dvojice slov 

6) cviky pro matematickou dovednost 

minisudoku 

zábavné počítáni (sčítáni různých věcí ve vybrané skupině) 

jak je kdo starý (součet věku skupiny) 
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(Suchá, 2007) 

Všechny tyto techniky jsou pro seniory zábavnou možností jak si procvičit 

paměť a zároveň se dobře pobavit v kolektivu vrstevníků a přátel. 

7.3 AL TERNA TIVY PROŽÍ V ÁNÍ STÁŘÍ 

7 .3.1 Rodina 

Jak jsem již uvedla péče o seniora, který trpí Alzheimerovou nemocí je pro 

opatrovníka velice vyčerpávající. Taková péče s sebou přináší do rodiny i změnu 

životního stylu, dále klade zvýšené nároky na znalosti pečovatelů o problematice 

Alzheimerovy nemoci. Je nutné rozdělit péči o nemocného mezi všechny členy rodiny. 

Rozdělením času stráveného se seniorem mezi členy rodiny a jeho přátele je pozitivně 

vnímáno jak samotnými pečovateli, tak je příjemnou změnou i pro samotné seniory. 

Tím, že pečuje o nemocného střídavě několik lidí, prodlužuje se doba "vyhoření" u 

jednotlivých opatrovníků. 

(Ministerstvo zdravotnictví České republiky odbor zdravotně sociální, 1999) 

Uvádím deset příznaků stresu pečovatele o nemocného s Alzheimerovoi nemocí: 

1) Snaha o popření diagnózy 

2) Pocit zloby 

3) Snaha o izolaci (odloučení) 

4) Strach z budoucnosti 

5) Deprese 

6) Pocit vyčerpání 

7) Poruchy spánku 

8) Vznětlivost 

9) Neschopnost soustředění 

1 O) Psychické a fyzické zdravotní potíže 

Pro pečovatele je důležité relaxovat a věnovat se vlastním zálibám. Udržet si 

potřebný odstup od projevů nemocného seniora. Další nutností je včas se informovat o 
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místech a možnostech, kde získat pro nemocného odbornou péči, případně zvážit 

možnost institucionalizace. Jen takto vyvážená péče je přínosem pro obě strany. 

(Kolektiv autorů Rady projektu pro vzdělávání pacientů s Alzheimerovou nemocí a 

jejich pečovatele, 2003) 

7.3.2 Domov pro seniory TOPAS s.r.o. 

Historie: 

Sanatorium Topas s.r.o. vzniklo v roce 1994 v provizorním objektu u obce 

Babice. V roce 2005 se sanatorium přesunulo do budov bývalého hotelu na náměstí 

obce Škvorec. Toto nestátní zařízení je zaměřené na komplexrú péči v oboru 

gerontopsychiatrie. 

Charakteristika zařízení: 

V současnosti je v sanatoriu hospitalizováno asi 80% pacientů s diagnózou 

organické duševní poruchy. Jedná se převážně o demenci Alzheimerova typu (AN). 

Jsou zde i klienti trpící schizofrenii, maniodepresivní psychózou nebo s poúrazovým 

poškozením mozku. 

Činnost: 

Sanatorium má v současnosti 80 lůžek, která jsou v podstatě permanentně 

obsazena. Ve dvou patrech je celkem 8 pokojů jednolůžkových, 12 pokojů 

dvoulůžkových a 16 pokojů třílůžkových. Ve většině pokojů je sociální zařízení, 

přizpůsobené potřebám klientů. Celé zařízení je situováno do dvou budov, které tvoří 

malebné nádvoří. Uprostřed nádvoří stojí prostorný altán, který hojně využívají při 

svých procházkách jak klienti sami, tak se svými blízkými, kteří je chodí pravidelně 

navštěvovat. V objektu se nachází také stylová restaurace, kde se čepuje limonáda a 

nealkoholické pivo. V této restauraci se pořádají různá setkání klientů s rodinami, ale i 

setkání se zajímavými hosty, kteří přicházejí zpestřit a zpříjemnit život v sanatoriu. 

K dispozici, kromě soukromí na svých pokojích, mají pacienti rovněž dvě klubovny, ve 

kterých je pro ně každý den připravován program. Tento program je směrován 

především na zlepšení kognitivních funkcí klientů, tedy probíhají zde různě terapeutické 

programy jako je terapie hudbou, tancem, ergoterapie, kinezioterapie. Oblíbenou terapií 

48 



je terapie pomocí drobných domácích zvířátek. Klienti o své svěřence pravidelně, 

zodpovědně a s láskou pečují. Zařízení poskytuje svým klientům manikúru a pedikúru i 

služby kadeřnické a holičské. K zachování identity každého jedince patří i to, že všichni 

klienti mají své vlastní oblečení. 

V případě zájmu o umístění klienta do zmíněného zařízení se doporučuje osobní 

návštěva sanatoria. Klient se svou rodinou si může v klidu prohlédnout celé zařízení a 

seznámit se s denním chodem sanatoria. Odborný a vždy ochotný personál ukáže 

klientovi a jeho rodině všechny aktivity, které jsou pro klienty v sanatoriu připravovány. 

Již při přijetí nového klienta, je kladen důraz na zachování identity, každého jednotlivce 

a rodina je také stimulována k samostatné péči o hospitalizovaného klienta. 

Za nadstandardní ubytování a služby, které nesouvisí s poskytováním zdravotní 

péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění, vybírá zařízení od klientů předem 

stanovený poplatek. 

(http://www.sanatorium-topas.cz/zamereni.htm, 1 O. 7. 2006, http:// sanatorium

topas.cz/index. php?nid=3541 &lid=CZ&oid=434 795, volně, 24.6.2008) 

Pracovní deník sanitární sestry 

06:15 

Začíná nástup do práce. Příchod je umožněn pouze magnetickou kartou, kvůli 

bezpečnosti klientů. V šatně se převlékneme do pracovního oděvu bílé barvy a 

pracovní obuvi s ortopedickou vložkou. Následně se seznámíme s v kanceláři sester 

s vypsanými službami a případnými výjezdy personálu s klienty na specializovaná 

pracoviště vybraných nemocnic. 

06:30- 06:45 

Příprava na probouzení ,mytí, česání a oblékání klientů. 

Každý pracovru'k si připraví svou tašku s lékařskými rukavicemi, hřebenem, čistící 

pěnou, mýdlem, se žínkami a ručníky , s pastou na zuby a základní lékárničkou. 

Připravíme si potřebné hygienické plenkové kalhotky pro klienty. 

06:45 -07:45 

Po dvojicích se rozcházíme do pokojů pacientů . Tam šetrně klienty probouzíme, 

omýváme, češeme, vyměňujeme jim spodní prádlo (plenkové kalhotky) a převlékáme je 

z pyžam a nočních košilí do jejich vždy čistého oblečení. V některých případech 
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vyžadují klienti úplnou asistenci při ranní hygieně a oblékání, v jiných, poskytujeme 

jen částečnou pomoc, pro dobrý pocit klienta. 

07:45-08:00 

Klienty rozdělujeme podle jejich vlastních zájmů a přání do skupinek ve společenských 

sálech, kde budou probíhat jejich denní činnosti. V těchto skupinkách v uvedenou dobu 

podáváme léky a provádíme ošetření drobných poranění. Jedná se vesměs o seniory a ti 

mají k drobným oděrkám či modřinám daleko větší dispozice. 

08:00- 08:30 

Snídaně 

Jdeme vyzvednout do kuchyně snídani pro klienty. Klienti snídají ve svých 

společenstvích, které si sami vybrali a jak je jim to příjemné. Pacientům v pokročilé fázi 

AN nebo těm, kteří trpí ochrnutím po úrazech, pomáháme se snídaní. 

08:30- 10:00 

Vykonáváme celkovou desinfekci pokojů, včetně lůžek, nočních stolků, stolů, židlí a 

skříněk. 

To vše omýváme desinfekčním roztokem. 

10:00-12:00 

Převlékání ložního prádla ve všech pokojích a na všech lůžkách. 

12:00-13:00 

Oběd 

Klienti se v doprovodu terapeutů sejdou k obědu v příjemné jídelně. Tam se obědvá a 

večeří. Klientům, kteří nemohou z různých důvodů jít do jídelny, těm se nosí jídlo do 

pokojů a případně se jim rovněž musí asistovat při jídle. Podávání léků. 

13:00-14:00 

Polední hygiena. 

Klienti se znovu omývají a dostávají čisté prádlo (plenkové kalhotky). 

14:00-15:00 

Rozdělování osobního prádla klientům do jejich skříní, rovnání skříní. 

15:00-16:00 

Rozdělování a rozvoz hygienických potřeb do pokojů klientů. Příprava léků na večer. 

16:00-17:00 

Příjem a rozdělení čistého ložního prádla a úklid skladů. 

50 



17:00 -18:00 

Večeře 

18:00-18:30 

Rozvádění klientů do jejich pokojů. Asistence při převlékání spodního prádla a 

převlékání do nočních košil, podávání léků. Asistence při ukládání na lůžka. 

Klienti pokud mají chuť mohou sledovat televizi nebo si číst na pokojích. 

20:00 - noční služba 

Kontrola spodního prádla a druhá večeře. 

22:00- noční služba 

Noční klid 

V době od 09:00 do 12:00 a od 13:00-17:00 se klienti věnují svým zájmům dle 

vlastního výběru. Mohou navštívit pro ně připravené terapie. Mohou využít jim 

nabízených kadeřnických, pedikérských či masérských služeb. Sledují sportovní utkání 

v klubovnách či na pokojích. Za slunečného počasí se často procházejí a povídají si 

v atriu areálu. 

7 .3.3 Gerontologické centrum v Praze 8 

Historie: 

Gerontologické centrum vzniklo v roce 1992 a postupně rozšiřovalo jednotlivé 

služby a aktivity pro seniory. Gerontologické centrum sídlí v Šimůnkově ulici 1600 

v Praze 8 -Kobylisích v budově bývalých jeslí. Je příspěvkovou organizací Městské 

části Praha 8. 

Charakteristika zařízení : 

Činnost Gerontologického centra by nebylo možné uskutečnit bez pomoci 

a podpory zejména Zastupitelstva a Úřadu Městské části Praha 8 a také dalších 

subjektů, které přispěly financováním jednotlivých projektů Gerontologického centra, 

České alzheimerovské společnosti či o.s. GEMA, zejména se jedná o Zastupitelstvo 

a Magistrát hlavního města Prahy, Zastupitelstvo a Úřad Městské části Praha 8, 
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Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, program JPD 3 2 

financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České 

republiky a rozpočtu hlavního města Prahy a dalších přispěvatelů a dárců. 

Gerontologické centrum spolupracuje se dvěma 

(občanskými sdruženími): Českou alzheimerovskou 

sdružením GEMA \ které sídlí také v Šimůnkově ulici 

neziskovými organizacemi 

společnosti 3
, Občanským 

1600 dále pak s Obvodním 

ústavem sociálně zdravotnických služeb v Praze 8, Domovem důchodců Ďáblice, 

Domovem důchodců Mirovická a s dalšími institucemi a organizacemi, které poskytují 

služby seniorům nebo se zabývají seniorskou problematikou. 

Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování zdravotních a sociálních 

služeb především občanům Prahy 8, cílem České alzheimerovské společnosti je podpora 

pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem občanského 

sdružení GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku. Nejvýznamnějším 

rozšířením služeb bylo otevření nového rehabilitačního pavilonu v budově bývalé 

mateřské školy v Benákově ulici 1100. 

Činnost: 

Předmětem činností Gerontologického centra je: 

1) lůžkové oddělení 

Lůžkové oddělení se nachází jak v ulici Šimůnkově, tak v ulici Benákova. Jde o 

odborný léčebný ústav geriatrický se zaměřením na problematiku demencí v Šimůnkově 

ulici a se zaměřením na zlepšení zdravotm'ho stavu klientů bez kognitivních poruch, 

např. po operacích. Obě lůžková oddělení slouží především obyvatelům Městské části 

2 Jednotný programový dokument pro Cíl3 (JPD 3) je prvním programem, v rámci něhož hlavni město 
čerpalo prostředky z Evropského sociálního fondu na rozvoj cestovnfho ruchu, vzdělání a integrace 

specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (vyloučením). 

3 Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské 
sdružení v únoru 1997. Vznikla na základě setkávání a spolupráce profesionálů v oboru 
gerontologie, kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí. Postupně se členy ČALS 
stávali ti, jichž se problematika demencí zejména týká- rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době 
je Česká alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací
Alzheimer Europe a Alzheimer Disease Intemational . 

4 Občanské sdružení GEMA se od roku 1993 snaží připravovat projekty, které se týkají převážně podpory 
zdraví a prevence onemocnětú ve vyšším věku. 
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Prahy 8, těm seniorům, kteří nepotřebují hospitalizaci na akutním oddělení nemocnice, 

ale léčení v domácím prostředí by bylo méně účelné či účinné. Poskytuje krátkodobé 

pobyty při kterých se tým lékařů, sester a fyzioterapeutů, nižších a pomocných 

zdravotnických pracovníků snaží, aby se zlepšil celkový zdravotní a funkční stav 

pacientů, aby se mohli navrátit zpět do svého původního domácího prostředí. Ve zvláště 

komplikovaných případech se snažíme také o poskytnutí péče paliativní v terminálních 

fázích onemocnění demencí a eventuálně dalším komplikujícím onemocněním. 

2) denní stacionář 

Denní stacionář je určen pro pacienty postižené demencí a pro seniory postižené či 

ohrožené ztrátou soběstačnosti. Provoz denního stacionáře je od 6:30 do 18:30 hod. 

Do péče denního stacionáře se přijímají senioři po vstupním pohovoru s nimi a jejich 

rodinnými pečujícími. Jsou důležité informace o jejich zdravotním stavu od ošetřujícího 

lékaře. Kapacita denního stacionáře v rámci celodenních pobytů je do 20 míst, další 

senioři sem docházejí či jsou přiváženi ke krátkodobým pobytům a na obědy dle 

prostorových možností zařízení. V rámci denního stacionáře je prováděno mnoho 

terapií, které napomáhají seniorům k soběstačnosti a sebeobsluze a k jejich 

plnohodnotnému a kreativnímu životu. Jedná se především o: ergoterapii, arteterapii, 

kinezioterapii, catterapii aj. Denní stacionář požádá také různé sportovní soutěže např. 

kuželky a lovení ryb, nebo výlety např. do Botanické zahrady na výstavu orchideí. 

Klienti do denru'ho stacionáře docházejí sami, nebo je vozí rodinní příslušníci, nebo je 

dispozici pro transport automobil Gerontologického centra. Klienti společně 

s ošetřovatelkami dále hrají různé společenské hry např. mikádo, nebo obrázkové 

domino. Každý den procvičují paměť při luštění křížovek a doplňovaček. Každý den 

rovněž cvičí mobilizační cviky a dechová cYičení. Jejich nejoblíbenější činností je zpěv. 

3) respitní péče 

Zařízení dále poskytuje tzv. respitní péči. Jedná se o pečovatelskou službu 

poskytovanou přímo v bytě klienta. Pečovatelky docházejí do bytů dle dohody 

s klientem nebo jeho rodinou. Jde o každodenní péči nebo nárazovou péči na několik 

dnů (týdnů), kdy si rodina potřebuje také zařídit věci, které nelze spojit s péčí o seniora. 

4) psychologická poradna 

Tuto službu poskytuje rovněž toto zařízení je však pod záštitou České alzheimerovské 

společnosti. Slouží pro klienty, kteří mají duševní problémy. Například se těžko 
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vyrovnávají se ztrátou partnera, trpí osamělostí, uvědomují si ztrátu paměti a trápí je 

otázky jak to bude dál. Tato poradna se také zaměřuje na poskytování své služby 

rodinným příslušníkům seniorů. Poskytuje jim informace, které jim umožní pochopit a 

vžít se do pozice seniorů zejména těch, kteří trpí Alzheimerovou nemocí. 

5) stravování 

Stravování se poskytuje klientům, kteří jsou přítomní v lůžkové části, denním 

stacionáři, provádí se dovážka obědů nebo klienti docházejí pouze na obědy do jídelny 

v objektu centra. 

6) internetová kavárna 

Internetová kavárna pro seniory je zároveň kontaktním místem občanského sdružení 

GEMA, které organizuje například výlety a zájezdy pro seniory, taneční kurzy pro 

seniory a další obdobné aktivity. 

Pravidelně je internetová kavárna otevřena v pondělí a ve středu, po domluvě i v jiných 

dnech. Připojení k internetu a provoz internetové kavárny pro seniory je zajištěn 

a financován občanským sdružením GEMA. 

7) nouzové volání 

Projekt nouzového volání je určen seniorům s omezenou mobilitou, kteří jsou odkázáni 

na pobyt v domácnosti a velmi málo či vůbec nevycházejí ze svého bytu. Tito senioři 

jsou ohroženi v případě zhoršení svého stavu zejména v důsledku skutečnosti, že se 

nedostanou včas k telefonu a nemohou přivolat pomoc. V rámci tohoto projektu 

vybavujeme seniory tlačítkem (v podobě jednoduchého přívěsku na krk), které je 

bezdrátově spojeno s aparátem u pacientova telefonického přístroje, v případě potřeby 

pomoci pacient pouze stiskne tlačítko, v informačním středisku se objeví na obrazovce 

a zvukovým signálem alarm u daného pacienta a prostřednictvím databáze náš operátor 

vyhledá kontakty na blízké či sousedy pacienta, kterým zavolá poté, co ověří, zda se 

nejednalo o planý alarm zatelefonováním pacientovi samotnému. Tento program, který 

provozujeme již od roku 1994 postupně s rozvojem mobilních telefonů ubývá na svém 

významu a využívanosti, nicméně je stále vhodným doplňkem domácí péče a podobně. 

Technologické vybavení nouzového volání je majetkem Gerontologického centra. 

Personální zajištění poskytuje a financuje Česká alzheimerovská společnost. 

(http:/ I gerontocentrum.cz/index.php, volně, 24.5 .2008) 
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Zásady pro udržení dobré fyzické a psychické kondice klientů denního stacionáře při 

Gerontologickém centru v Praze 8: 

Pracovní dem'k ergoterapeuta 

06:30 

zdravá a pravidelná strava 

pohyb (chůze, jízda na kole, poznávací zájezdy, 

prohlídky měst, návštěvy výstav, tanec, cvičení, 

plavám') 

aktivně se zajímat o problematiku stárnutí 

pěstovat svého koníčka 

věnovat se své rodině a přátelům 

poslouchat hudbu 

trénovat paměť (luštit křížovky, počítat zpaměti) 

hrát společenské hry 

hrát na hudební nástroj 

číst noviny, knihy 

navštěvovat s přáteli společenské akce 

vzájemně se navštěvovat s přáteli 

zajímat se o novinky (mobilní telefony, PC) 

zajímat se o práci a záliby členů rodiny 

nakupovat 

chodit na masáže, ke kadeřm'kovi, na pedikúru 

Začíná nástup do práce. V šatně sester a ošetřovatelů se převlékneme do pracovního 

oděvu bílé barvy a pracovní obuvi s ortopedickou vložkou. Následně uděláme denní 

plán pro klienty. To spočívá ve výběru mobilizačních cviků, výběru aktualit z ranních 

novin, vyhledání historických událostí vztahujících se k danému dni, výběr písní pro 

dechová cvičení a příprava na odpolední zaměstnání klientů (společenská hra nebo 

arteterapie), prostudování televizního programu a výběr vhodného pořadu. 

07:00-08:00 

Servírování snídaně pro klienty, přivítání se s klienty a dopomoc při převlékání. 

Dopomoc klientům při snídani. 
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09:00 - 10:00 

Provádíme kolektivní mobilizační cvičení s klienty, kteří sedí společně 

s ošetřovatelkami na židlích v lauhu. Toto cvičení je prokládáno připomenutím si, co je 

dnes za den, kdo má svátek a přečtením historických událostí vztahujících se k danému 

dni. 

10:00-11:00 

Probíhá cvičení paměti. Doplňovačky a skrývačky. Vymýšlení slov na dané koncovky. 

Prokládané zpěvem písní, které předem připravíme, nebo si je vyberou klienti sami. 

Většina 

Seniorů má oblíbené písničky. 

10:30 je dopolední svačina - dopomoc při jídle 

11:15 -11:30 

Příprava na stolování společně s klienty. Klienti se sami zapojí rozdávají ph'bory nebo 

ubrousky. Někteří klienti odpočívají. Připravujeme polední léky. 

ll :30- 12:30 

Oběd - dopomoc při jídle. Obědváme společně s klienty. Odklízení nádobí, mytí nádobí 

za pomoci některých klientů. 

12:30-14:00 

Příprava svačiny (káva, čaj, sušenky, ovoce). Klienti odpočívají, spí nebo si čtou, 

někteří senioři připravují společně s terapeutkami tabuli se stolování. 

14:00- 14:45 

Svačina. Předčítání z knihy, kterou si klienti vybrali. Odchod nebo odvoz některých 

klientů do jejich domovů. 

15:00-17:00 

Odpolední činnost. Společenská hra obrázkové domino, nebo barvení vajíček a 

vytváření velikonoční dekorace. 

17:00-18:00 

Večeře - dopomoc při jídle. Úklid nádobí. 

18:00- 19:00 

Odchod nebo odvoz klientů do jejich domovů. 
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7.4 KASUISTIKY 

Kasuistika 1 

80 letá žena, vdova, dva porody, z čehož se při druhém porodu narodilo dítě již 

mrtvé. První porod ve 38 letech a druhý porod ve 40 letech. Vzdělání základní, 

pracovala jako degustátorka ve výrobně likérů, po narození prvního syna, pracovala 

jako uklízečka ve škole. Jako uklízečka pracovala až do starobního důchodu. Otec 

zemřel na silikózu, pracoval jako kameník. Matka zemřela ve věku 801et na vyčerpání 

organismu věkem. Ve 45 letech prodělala operaci žlučníkových kamenů. Je nejstarší ze 

tří sester. Mladší sestra trpí roztroušenou sklerózou. Nejmladší sestra trpí diabetes 

mellitus II. typu od svých 48 let. 

Byla vyšetřena na psychiatrii, po náhlém zhoršení stavu paměti a naprostou 

dezorientaci. K vyšetření ji doprovází syn a její nejmladší sestra, která žije s pacientkou 

ve společné domácnosti. Ph'buzná pozorovala již před 3 lety úbytky paměti a přičítala 

je stařecké zapomnětlivosti. Před půl rokem pacientka již nevěděla, co je za den a začala 

bezdůvodně odcházet z domu. Před domem je dezorientovaná a neví, kde bydlí. 

Propadala depresím a přestávala mluvit. Těžko pozná své rodinně příslušníky a při 

shledání s nimi reaguje emotivně, podle toho jakou má náladu nebo zda ji přijdou milí

směje se, nebo se jich bojí - utíká a vykřikuje neartikulovaná slova. V současnosti už 

nezvládá ani drobné práce v domácnosti. Naservírované jídlo sní jen pod dohledem, na 

toaletu chodí. Ostatní hygienu provádí jen s dohledem. V noci trpí nespavostí a bloumá 

po bytě. 

Objektivní nález: pacientka při vyšetření nebyla schopná říci, co je za den ani, co je za 

rok. Při pohledu z okna nebyla schopná určit ani roční období. N eznala jméno syna ani 

své sestry. Nedokázala odčítat čísla a ani si zapamatovat 3 slova. Poznala a 

pojmenovala předměty jí ukázané. Při MMSE testu získala pacientka celkem ll bodů. 

Halucinace nebyly při rozhovoru zjištěny. Pacientka má pozitivní náladu a pozitivně 

reaguje na nové prostředí. 

Diagnóza: Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem 
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Terapie: Reminyl 4mg 1-0-1 po dobu 4 týdnů 

Po 4 týdnech pacientka má celkově lepší náladu, což stvrzují i příbuzní. 

Projevuje zájem o jídlo, řekne si, kdy má hlad, ale sama nevaří. V doprovodu sestry 

chodí na procházky a nákupy do samoobsluhy, kde bez vážných problémů nakupuje 

potraviny, které jí sestra říká. Sama si pustí televizi a většinu času tráví jejím 

sledováním. Při návštěvách příbuzných se aktivně účastní dění je veselá,ale zdá se, že 

ne všemu o čem se mluví, rozumí. 

Úprava medikace: Remínyl 6 mg 1-0-1. po dobu 12 týdnů 

Pacientka dosáhla v testu MMSE 15 bodů. Po celou dobu 8 týdnů obden 

docházela za pacientkou její vnučka a trávili spolu 2-3 hodiny. Chodily na procházky 

na místa která pacientka znala ze svého mládí, společně hrály stolní hry (člověče nezlob 

se a domino), věnovali se vytváření dekorací bytu (aranžování květin, příprava na 

Velikonoce), společně vařily). Celková nálada u pacientky se zlepšila, v nocí klidně 

spala, byla částečně zorientována v měsíci a ročním období. 

Vnučka odjela do zahraničí a stav pacientky se zhoršil, byla značně depresivní a 

bez zájmu o jakoukoli činnost. Test MMSE se zhoršil, pacientka dosáhla jen 12 bodů 

Úprava medikace: Reminyl10mg 1-0-1, Citalopram 20 mg 1-0-0 po dobu 4 týdnů 

Nálada se zlepšila, bez depresí. Mírné zlepšení kognitivních funkcí. Tento stav 

trval 6 měsíců. Potom pacientka utrpěla komplikovanou frakturu bérce a byla upoutána 

na lůžko. Lékaři doporučili trvalou institucionalizaci, vzhledem k náročnému ošetření 

pacientky, ale syn si to nepřál. Pacientka byla po zaléčení převezena zpět do domácího 

ošetření. Pacientka nereagovala na okolí. Byly jí odebrány brýle a umělý chrup. Protože 

je vyhazovala z postele. Dostávalo se jí ošetření na lůžku, je nemobilní. Po 4 měsících 

pacientka umírá na lM. 

Závěr: 

Pacientka trpí demencí u Alzheimerovy nemocí s pozdním začátkem, kde je 

nástup nemoci patrný v 77 letech .. Stav nemocné kolísal v závislosti na psychickém 
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stavu. Pozitivní stav nastal po návštěvách aktivní vnučky. Nonaktivita a nezájem okolí 

strhával pacientku do depresí a izolace. Dobře reagovala na dávky Reminylu 

(galantaminu), které se však v závislosti na postupu nemoci a traumatech musely 

zvyšovat. Po podání Citopramu se i nálada zlepšila a deprese ustoupily. 

Kasuistika 2 

76 letá žena, rozvedená, 3 děti. Vzdělání středoškolské s maturitou, pracovala 

jako vedoucí prodejny až do starobního důchodu, potom pracovala 4 roky jako 

uklízečka v továrně na keramiku. Otec zemřel na dnu ve 33 letech. Matka zemřela 

pravděpodobně na CMP v 82 letech, od svých 14 let trpěla bércovým vředem. Pro 

podezření na Alzheimerovu nemoc ji přivedla do ordinace obvodní lékařky její nejstarší 

dcera. Matka žije sama a začíná hodně zapomínat, tento stav trvá již cca 4 roky. Dále 

má dcera podezření na lehkou CMP. Protože matka se chovala před týdnem úplně 

dezorientovaně a špatně mluvila. Na dotaz zda je vše dobré matka odpověděla, že je 

unavená a do nemocnice nechce. Dcera chtěla matku nechat vyšetřit, protože se chystala 

si jí odvést do svého bytu a starat se o ní. 

Objektivní nález: Pacientka byla vyšetřena na psychiatrii a neurologii. Vyšetření na 

neurologii prokázalo prodělanou CMP. Pacientka trpí izolovanou hypercholesterolemií 

a izolovanou dyslipidemií. Test MMSE zvládla pacientka na celkový počet bodů 25. 

Což je hraniční hodnota. Čte a píše bez problému, odečítá bez chyb. Není schopna 

zapamatovat si slova. Přečte příkaz, ale váhá s jeho vykonáním. Je vidět , že neví co se 

po ní chce. Po předvedení úkolu ho sama aktivně vykoná bez zaváhání. Pacientka je 

komunikativní. Na otázky odpovídá srozumitelně, však s malým zaváháním. Pacientka 

se aktivně účastní rozhovoru, ale občas připomene nějakou událost nebo skutečnost 

několikrát po sobě s odstupem několika minut. Sama sděluje, že často zapomíná a už 

není tak činorodá jak bývala. Zapomíná jména příbuzných a svých kamarádek. Dále 

uvádí, že často někam jde a vlastně neví kam. Zatím se s menšími obtížemi vždy vrátila 

do svého bytu. 

Diagnoza: Počínající demence u Alzeheimerovy nemoci smíšeného typu 
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Terapie: Piracetam AL 800 1-1-0, Modiretic 0-1/2-0, Lexaurin 1,5 mg 0-1-0, Diroton 5 

1-0-0, omezení živočišných tuků. 

Pacientka se sžila s novým prostředím v bytě své dcery jen částečně. Dcera je 

dominantní a vyžaduje u pacienty stále plný výkon. Nechápe, že je její matka nemocná 

a proto není schopna reagovat na nějaké požadavky. Dceři byla doporučena konzultace 

psychologa, což striktně odmítla. Pacientka se v nepřítomnosti dcery cítí uvolněně a má 

dobrou náladu. V přítomnosti dcery se stále snaží zakrýt své nedostatky a je nervózní a 

napjatá. Při MMSE testu se snaží a dělá chyby není schopna odpovědět správně na první 

pokus. Dosahuje 23 bodů. Proto, aby se pacientka vyrovnala s novým prostředím a 

také proto, že dcera se cítí vyčerpaná, je doporučen denní stacionář. 

Po 4 měsících se pacientka cítí mnohem lépe. Je uvolněná a bezstarostná. Do 

denního stacionáře nechodí, ale navštěvují ji téměř každodenně vnoučata. Volně 

vypráví, co všechno dělali a kde byli s vnoučaty na návštěvě a výletu, co s dcerou vařili 

k příležitosti oslavy jejích narozenin. Zaměřila také svou pozornost na psa, který je 

rovněž členem domácnosti. Ráda ho venčí za asistence členů rodiny a krmí ho. Necítí se 

již tak osamělá a celkové napětí opadlo. Také dcera se začala zajímat o aktivity své 

matky a není tak podrážděná. Test MMSE splnila bez nervového vypětí na 26 bodů. 

Tento pozitivní stav trvá dalších 7 měsíců. Po této době se pacientce zhoršila 

paměť a přestává vykonávat drobné práce v domácnosti a test MMSE ukázal 20 bodů. 

Pacientka je neklidná a nesoustředěná. Je doporučeno znovu vyšetření CT na neurologii. 

Terapie: zůstává 

Pacientka je hospitalizována na interním oddělení po prodělané CMP. Po 

zaléčení se vrací do domácího ošetření. Je zmatená, ale mobilní. Nevykonává žádné 

domácí práce. S dcerou venčí psa a chodí na nákupy. Sleduje televizi a přestává mluvit. 

Komunikuje se psem. Když psa nevidí, hledá ho. Když je pes u ní je, klidnější. Není 

schopna testu MMSE. 

Po 2 měsících prodělává další CMP, je hospitalizována na interním oddělení. 

Denně ji navštěvuje rehabilitační sestra. Denně jí navštěvuje dcera a vnučka. Pacientka 

i přes každodenní polohování a rehabilitaci trpí dekubity. Má brýle a vnímá okolí. 

Vnučka nosí fotografie a předměty, které měla pacientka ráda. Pacientka je poznává a 
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dovede je pojmenovat. Souvisle nemluví a je nemobilní. Po měsíci umírá na rozsáhlou 

CMP. 

Závěr: 

Pacientka trpí počínající demencí u Alzeheimerovy nemoci smíšeného typu. Na 

etiopatogenezi se podílí také metabolícké změny. Rozdílné hodnoty MMSE testu jsou 

důkazem kolísavosti kvality kognitivních funkcí . Tyto funkce jsou u pacientky zcela 

závislé na psychické pohodě. Dcera o matku pečuje velice dobře, co se týče 

materiálních hodnot, ale její požadavky na vyrovnaný a stále přesný výkon, pacientku 

stresují. Stav se zlepšuje a stabilizuje v přítomnosti domácího zvířete a vnoučat. 

Aktivita přiměřená nemoci pacientky působí na kognitivní funkce stimulačně. 

Kasuistika 3 

83 letý muž, svobodný, otec jednoho syna. Vzdělání středoškolské, pracoval 

jako vedoucí skladu až do starobního důchodu. Žil v domácnosti sám. Ve dvaceti letech 

léčen úspěšně na plicní formu TBC. Od 75 let cukrovka II. typu. Pacient byl v 82letech 

hospitalizován pro vznik inzulinového šoku na interním oddělení. K šoku došlo 

z důvodů špatné a nepravidelné životosprávy pacienta. Zapomínal se najíst a jeho strava 

byla jednostranná (uzeniny, chléb a pivo). Operace srdce po IM v 50 letech a další 

operace srdce po IM v 82letech. Po operaci IM v 82letech podávání inzulinu. Pacient 

není schopen podat ani rodinnou anamnézu. Prakticky nespolupracuje. Syn si stěžoval 

na to, že otec delší dobu zapomíná, což trvá asi 4 roky a po operaci a prodělaném 

inzulinovém šoku se jeho stav velice zhoršil. Nezvládá sebeobsluhu. Syn pracuje a žije 

také sám, nemůže se trvale o otce starat v tomto stavu. Byla doporučena léčebna 

dlouhodobě nemocných. 

Objektivní nález: Dezorientace v prostoru a čase, to co momentálně dělá si uvědomuje, 

není však schopen sdělit jaký cíl sleduje svým konáním. Odmítá MMSE test, je lehce 

agresivní na personál nemocnice, kde je stále hospitalizován po operaci srdce. Při 

položení otázky a prosby o odpověď, křičí a snaží se uniknout. Nespolupracuje 

s ošetřujícím personálem. Obviňuje okolí, že mu schovává věci a kradou mu je. 
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Obviňuje personál oddělení, že ho drží násilím a týrají ho. Jsou přítomny noční stavy 

zmatenosti 

Diagnoza: těžká demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem 

Terapie: léky podávané při diabetes mellitus (inzulin) , léky podávané na vysoký tlak, 

léky podávané na ředění krve. Na psychiatrii mu byl předepsán na dobu 1 měsíc 

Risperidol 1 mg 1-0-0, Rivastigmin 1.5mg 1-0-0. 

Po měsíci se stav pacienta zlepšil. Celkové zklidnění a částečná orientace v jeho 

situaci -uvědomuje si, že je nemocný a co se děje okolí, je pro jeho dobro. Odpovídá 

na některé otázky z MMSE testu, ale jen na část. Dává najevo, že se nechce bavit o tom, 

co mu činí potíže a pravděpodobně si již uvědomuje, že potíže s pamětí má. Terapie 

pokračovala až do jeho smrti. Zemřel po 2 měsících v léčebně dlouhodobě nemocných. 

Závěr: 

Jedná se pravděpodobně o demenci u Alzehimerovy nemoci s pozdním 

začátkem, vznik v 79 letech. Na etiopatogenezi se podílel určitě diabetes mellitus, 

později léčený inzulinem. K léčbě DM bylo přistoupeno pozdě a životní styl byl velice 

špatný. Tento případ svědčí o nevěnování dostatečné pozornosti nemocem a braní obtíží 

na lehkou váhu. Muž žil celou dobu sám a také tak jednal. Stále trval na to, že vše 

vyřeší sám. Syn se obrátil na pomoc pozdě, protože stále věřil svému dominantnímu 

otci, že situace není tak vážná. Jeho paranoia velice stěžovala ošetřovatelskou činnost a 

narušovala i rodinné vztahy. 
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8. VYSLEDKY A POZOROVANI TESTU 

Zaměřila jsem se na porovnání celkového stavu seniorů s Alzheimerovou 

nemocí a na porovnání dosažených výsledků v MMSE testu. 

Kasuistika 1 : Pečovatelé naznali diagnózu pacientky, neprováděli žádné terapie, 

pacientka po značném úbytku paměti, přirozeně ztrácela zájem o aktivity, které před tím 

běžně vykonávala a které souviseli se sebeobsluhou i jejím životním stylem. V jejím 

první MMSE testu dosáhla jen ll bodů. Po návštěvách vnučky, která se alespoň 

povrchně zajímala o problematiku nemocných Alzheimerovou nemocí a snažila se 

poskytovat babičce dostatek nových podnětů, dosáhla pacientka v MMSE testu 15 bodů. 

Kasuistika 2: Autoritativní a pedantská dcera nechala vyšetřit svou matku u specialisty. 

Důvodem vyšetření z počátku byly, že pacientka zapomíná a dcera ji chce přestěhovat 

k sobě do bytu , aby se o ní mohla starat. O skutečném zdravotním stavu své matky 

dcera nic nevěděla. Ani po zjištění diagnózy nebyla schopna zprvu své požadavky 

přizpůsobit potřebám nemocné matky. Pacientka tedy v mírném napětí dosahuje 

v MMSE testu 25 bodů, což je hraniční hodnota. Ke zhoršení kognitivních funkcí došlo 

po přestěhování seniorky do bytu své dcery. Byla 24 hodin pod pedantským dozorem 

své pečovatelky, což se projevilo v MMSE testu, kde dosáhla 23 bodů. K výraznému 

zlepšení kognitivních funkcí nemocné došlo po návštěvách denního stacionáře a po tom, 

co zaměřila svojí pozornost na psa. Pobyt ve stacionáři a péče o psa ji poskytli tolik 

potřebné uvolnění psychického napětí. Její MMSE test prokázal 26 bodů. Pacientka 

však během krátké doby prodělala několik CMP a ty její celkový stav velice zhoršily, 

výsledek posledního testu prokázal i přes již odbornou péči pouhých 20 bodů. 

Posledního testu se nemocná seniorka již nebyla schopna zúčastnit. 

Kasuistika 3: Pacient se nechce zprvu vůbec zúčastnit MMSE testu, protože si nechce 

připustit svůj zdravotní stav a svou diagnózu. Je autoritativní, agresivní a 

nekomunikativní. Později se částečně zúčastní testu, ale odpovídá jen na některé 
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otázky. Jeho zdravotní stav byl velmi zanedbaný, on sám neměl žádný zájem na změně. 

Jeho těžký diabetes mellitus se také velice podílel na vzniku Alzheimerovy nemoci. 
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9. DISKUSE 

Tato práce se zabývá využitím různých druhů terapií v péči o semory 

s Alzheimerovou nemocí. 

Hypotézal: Předpokládáme, že různé druhy terapií jsou oblíbené u seniorů 

trpících Alzheimerovou nemocí. 

Drtivá většina seniorů se i přes počáteční rozpaky účastní uvedených terapií. 

Počáteční ostych po několika dnech ztrácejí a na terapie se těší. Někteří z nich se terapií 

neúčastní aktivně (například proto, že jim to neumožňuje momentální zdravotní stav), 

ale jsou rádi v kolektivu terapeutů a dalších klientů. Mnoho klientů, kteří se nemohou 

plánované terapie zúčastnit ani pasivně, protože jsou například na zdravotní prohlídce u 

lékaře nebo tráví tento čas se svou rodinou se později zajímá průběh jimi promeškané 

terapie. Zajímá je kdo vyhrál konkrétní sportovní utkání, zda se zpívala jejich oblíbená 

píseň nebo kdo je autorem výtvarného díla, které zdobí po terapii nástěnku klientů. 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že různé druhy terapií mají pozitivní vliv na 

psychický a fyzický stav seniorů trpících Alzheimerovou nemocí. 

V centrech pro seniory, kde probíhají terapie se ukázalo, že nejúčinněji působí 

na psychiku i fyzický stav klientů každodenní bloky v délce přibližně 15 - 25 minut. 

V případě arteterapie a ergoterapie je vhodné pro úspěšné dokončení započatého díla 

doba trvání přibližně 90 minut. Klienti se na terapie těší a intenzivně prožívají průběh 

terapií. Ukázalo se, že terapie probouzejí u seniorů soutěživost, ale i smysl pro 

kolektiv a vzájemně si pomáhají při plnění úkolů. Znatelně také stoupá jejich 

sebevědomí a okamžiky "tápání" při běžné komunikaci se zkracují. Jsou aktivní a 

rozhodní. Po několika terapiích už si sami určují, kterou techniku trénování paměti 

chtějí vyzkoušet v pravidelném časovém bloku, nebo které tělesné cvičení by jim 

udělalo radost. 
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Hypotéza 3: Předpokládáme, že pravidelnost terapii má pozitivní vliv na 

kognitivní funkce seniorů trpících Alzheumerovou nemocí. 

Po několika týdnech každodenních terapií se u nemocných seniorů výkon 

kognitivních funkcí jednoznačně zlepšil až o 25%. Nejen, že se ve většině případů 

zlepšilo skóre dosažených bodů v MMSE testu, ale celkově si klienti připadali jistější 

při běžné konverzaci. Velice se zlepšili i v testech tréninku paměti, byli schopni udržet 

svou pozornost delší dobu než tomu bylo na počátku terapií (přibližně o 15 minut déle), 

jejich úsudek byl přesnější a reálnější. Zlepšilo se i vizuálně prostorové vnímání -

senioři už tolik netápou v jim známém prostoru. Výkonové funkce se výrazně zlepšili. 

Na počátku kinezioterapeutických cvičení, klienti neuměli ani odhadnout své pohybové 

možnosti a celkový pohybový projev byl značně nejistý a nekoordinovaný. Po 

pravidelných tělesných cvičeních se jejich motorika (jemná i hrubá) zlepšila o 50% než 

tomu bylo před započetím cvičení. 

Hypotéza 4: Předpokládáme, že kolektivní terapie motivuje nemocné seniory 

k dalším činnostem. 

Náš předpoklad o větší motivaci seniorů po terapiích k běžným činnostem 

sebeobsluhy se potvrdil. Většina klientů před terapiemi nechtěla spolupracovat při 

oblékání ani při jídle. Když zjistili, že předmět terapie je zajímavý a zúčastňují se terapií 

i jejich vrstevníci a mnohdy i členové jejich rodiny začali mezi sebou soutěžit o nejlepší 

výtvarné dílo nebo sportovní výkon. U mnohých se projevila i větší chuť k životu a 

začali sami pečovat o svůj zevnějšek. 

Ve své práci jsem se snažila uplatnit několik druhů terapií při práci s klienty 

trpícími Alzheimerovou nemocí. Musím potvrdit, že všechny uvedené terapie se 

osvědčili a senioři se jich z valné části účastnili rádi a aktivně (90%). Musím, ale také 

uvést, že malá část (8%) klientů se sice zúčastnila, ale pouze pasivně. Tato malá část 

seniorů se připojila ke kolektivu, ale odmítla spolupracovat, pouze přihlíželi práci 

ostatních. Byly ovšem klienti (2%), kteří se nezúčastnili terapií vůbec a stranili se i 
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kolektivu. U těchto klientů šlo hlavně o překonání studu a ještě se dobře nevyrovnali 

s projevy jejich nemoci. 

Rovněž jsem se původně plánovala, že terapie v nezměněné formě se mohou 

zúčastnit nemocní Alzheimerovou nemocí téměř ve všech stádiích. Tady došlo 

k přehodnocení tohoto záměru. Vypozorovala jsem, že terapie se velice dobře provádí 

ve skupině, v které převažují klienti ve stejném stádiu nemoci. Proto je vhodné pro 

každou skupinu vytvořit zcela specifický denní program. 

Při mé práci se seniory s Alzheimerovou nemocí jsem narazila rovněž na 

předsudky a stud za nemocného v rodinách. Proto získávání poznatků bylo poněkud 

komplikované a dotazovaní rodinní příslušníci, neuváděli pravdu o svém seniorovi nebo 

nechtěli spolupracovat vůbec. 
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10. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snažila podat ucelený pohled na životní styl seniorů 

v České republice. Zaměřila jsem se na shromáždění informací, které pokrývají, co 

nejširší spektrum otázek týkajících se životního stylu seniorů s Alzheimerovou nemocí. 

Všichni autoři , z kterých jsem čerpala informace pro svou práci, se jednoznačně 

shodují v tom, že osoby stižené Alzheimerovou nemocí potřebují odbornou péči. Bez 

takové péče, se život nemocných seniorů stává nesnesitelným a takový jedinec je 

odsouzen k nedůstojnému završení života. Potvrdilo se také, že rodina i přes maximální 

úsilí vynaložené k péči o svého nemocného, nedokáže uspokojit všechny jeho potřeby. 

Vhodnou variantu v péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí nabízí forma denm'ho 

stacionáře. V denním stacionáři je poskytnuta nemocnému seniorovi kvalifikovaná péče 

a přitom není odloučen od své rodiny. 

Všechny druhy terapií, které podrobněji rozvádím ve své práci jsem prováděla 

s klienty pod odborným vedením zkušených terapeutů. Průzkum byl prováděn s klienty 

dvou rozdílných zařízení pro seniory s Alzheimerovou nemocí a s nemocnými žijícími 

v rodinách. Průzkumu se zúčastnilo od roku 2000 do roku 2008 celkem 68 osob. 

Výsledky byly zaznamenány v kasuistikách klientů, kteří podstoupili během mého 

pozorováni MMSE testy. 

Po celkovém zpracováni všech výsledků, lze potvrdit celkově pozitivní vliv 

všech uvedených terapeutickým metod na kognitivní funkce seniorů trpících 

Alzheimerovou nemocí. Všechny terapeutické techniky jsou velice oblíbené u klientů. 

Důvod k pozitivnímu vnímání uvedených terapií nemocnými, je ten, že jsou kontaktní. 

Dále terapie přinášejí do života klientů tolik potřebnou motivaci a poznáváni nových 

možností v jejich životě. 

Výsledky mohou být využity všemi opatrovníky a ošetřovateli nemocných 

Alzeimerovou nemocí v jejich tolik náročné práci. 

68 



SEZNAM LITERATURY 

/ll Buijssen, H.: Demence: průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele, 1. vyd. 

Praha: Portál2006, ISBN 80-7367-081-X 

/2/ David, S.: Paměť Jaksi používáme, ztrácíme a můžeme zlepšit, 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, spol. sr. o. 2002, ISBN 80-247-0186-3 

/3/ Giddens, A.: Sociologie, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Argo 1999, ISBN 80-

7203-124-4 

/51 Hamáčková L.: Diplomová práce: Výtvarné a rukodělné činnosti v ergoterapii 

(Analýza činnosti), Praha 2006: Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK. 

161 Hátlová, B.: Kinezioterapie - pohybová cvičení v léčbě psychických poruch, 2. 

přepracované vyd. Praha: Karolinum 2003, ISBN 80-246-0719-0 

171 Jebavá, J.: Úvod do arteterapie, 1. vyd. Praha: Karolinum 1997, ISBN 80-

7184-394-6 

/8/ Koukolník, F., Jirák, R.: Alzheimerova nemoc a další demence, 1. vyd. Praha: 

GradaPublishing, spol. sr. o. 1998, ISBN 80-7169-615-3 

191 Kučerová H.: Demence v Kasuistikách, 1. vyd. Praha:Grada Publlishing, a.s. 

2006, ISBN 80-247-1491-4 

/10/ Neradžič, Z.: Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit - Praktický průvodce 

pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických a sociálních ústavů, 1. vyd. Praha: 

Albatros nakladatelství, a.s. 2006, ISBN 80-00-01809-8 

/11/ Pacovský V., Hehnanová H.: Gerontologie, 1. vyd. Praha: Avicenum1981 

69 



/12/ Parlette, S.: Tipy, triky a techniky pro trénink mozku, 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 

2003, ISBN 80-7178-709-4 

/13/ Pfeiffer, J.: Ergoterapie II. 1. vyd. Praha: Avicenum 1990, ISBN 80-201-0004-0 

/14/ Romanovská, B.A., Muzikoterapie ladičky a léčení zvukem, 1. vyd. Frýdek

Místek: Alpress, s.r.o. 2005, ISBN 80-7362-067-7 

/15/ Suchá, J., Cvičení paměti pro každý věk, 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2007, ISBN 

978-80-7367-199-0 

/16/ Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2 Komunikace,!. vyd Praha: Grada Publishing 

a.s. 2005, ISBN 80-247-0844-2 

Ostatní zdroje: 

Informační letáky pro veřejnost 1-9: 

Kolektiv autorů Rady projektu pro vzdělávání pacientů s Alzheimerovou nemocí a 

jejich pečovatele: Alzheimerova choroba krok za krokem 1-9, Praha: MediMedia 

Information, s.r.o. 2003 

Kazeta VHS: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky odbor zdravotně sociální: Všichni jsme 

jenom vážky. Nejen o nemoci zvané Alzheimer, Praha:Agentura Inspira 1999 

Internetové zdroje: 

http://www.sanatorium-topas.cz/zamereni.htm, 10.7. 2006 

http:/ I sanatorium-topas.cz/index. php?nid=3541 &lid=CZ&oid=434 795, 24.6.2008 

http://.gerontocentrum.cz/index.php, 24.6.2008 

http://www.alzheimer.cz/?Page1D=575, 29.6.2008 

70 



PŘÍLOHY 

Přiloha 1 -Soubor testů 

Přiloha 2 - Bičomalba 

Přiloha 3 - Korálkomalba 

Přiloha 4 - Asambláž 

Mini Mental State Examination (MMSE) 

Ischemické skóre podle Hachinského 

Test kreslení hodin 

Škála deprese pro geriatrické pacienty 

Varovné příznaky demence 

Příloha 5 - Papírové objekty - námět květin 

Příloha 6 - Malba na porcelán 

71 



Příloha 1 

.Jméno pacienta 

Datum vyi!oetfení 

Pfiloha 1 

MINI-MENTAL STATE EXAMINATJON (NIMSE) 
lnfnrmact~ P"' pa"lr.nta: 
!'vyr,l v.~"Yr p.Jh·l trt r.~~o()irA- ot~A a VU'iet9 1P.;jft nttlite.ril ~~ Puku~tr. 

· ~-. p~!;Ffm, odpollidst rak, J:~k I'Cj/"Ípi< doM~~~J. 

1. OFIIENTACE 

2. 

' 1 .hJky !~ r:/11$ chm? 
I Ko/if.átého je :Jnes? 

1~ Kior, .ie ·:Jnfls do:.l! • týdnu? 
L 11\teJ:!.' ;e mkr<:? 
1 j Kletý ie rok? q At-.ré ~ rocni ol><lotti? 

' 1 V l:tké r~Jtr;? S.ir ~cfNéimf' :-:i i' !!lla!mvkre.._o;~ 
~ \16 t.>erém miintl}'l 
; .! l~lc' -'6 jmtmt.rje to.lto n.~m~'~;c·o? 
LJ lir· ~'erém pooc-'>t.<1• j óJ''If.i ! 

l<~správna C"JP'~(•;; -:A. .. ilodl":·;b 1 bOCI!!'f!l, tt~·rnC<':ny n1:~ na 
P~ou 1Jdrovi:1 :ht.r ~~~ 1U t!t~t-in 

ZAP.~MATOVÁNÍ 
N!mi vAn< 'llljn'.!.'IWJ' tfi p!'eďm•''iv. F" """·'" :,a j& <>,:.<<i<::Wiil "'' 
mt1f: a Z'::Pl.~Tr.ulta~~t 'i! j9. Za ehv1ti :va vé ua m•~ W t·c- zn-.r.JV.;. 
H•v tLhn. 

Sl~~''= V:tL!o~;jl!. pon·~;;:i :~. ol x:?.t.te.~n§, t~.r- H!,~h .: ~:1 jr,3tu st~t."'..•c: 

;~ ." ~~"Mu. Pt 'l<ud v ~ioot stMvp.•u ;J~ .• va opk:-: k.,.-,: ;-~t ::a.p~l-

e-r:.::.ut 1 beci .La ka.ldé SJ,i!·.i"tW; ť!pail:,'J "" nné s.!c·ie>, Pa:Sunl si 
~tr."'i.t f! ~m~~nj ur~ '\1 r.t::ho.~tl'tn vyb~J\tt. r".Ju.;:~o r~· · ~! i't: f!ill': fC.t 

{n"i <fo::<> """" i•.ltě t~<l. n..Z • '' )~ r. .. rr.vt;>·,y nat, ,•,l . . f,>~a'<. rw''~~ 
,,."J~tovat ~)(;!o~io.u ~''VbaVnt.~frt''. 

3. POZORNOST A POOITA.NI 
tJni. pms~m. rweli{lejte od r..'s1a 10.J •f.lle • ·:-.1 .!čl<u '\i CJdl':t · 

mle P<'IKrar za ~.l:l"'' · L~Wo"an-. 

100-83-86-79-72-86 __ -:- -.-,··-
Zll ~·}U c;p!.\vnou ~'ll!IOM Zi.lpoó1~jte ·, bod. Po~.OO 
pucient l."'".J~; I t., chY'b·~ a .~:!ln ocfc;(;lt!t, ":' : pr.:.Lt,nr~f ~oč.lfil~ r.cn7r; 
;":'>0 1ed1111 ~flyb·.1 • ..;..r.tlitF, !)9t·t--nt 1,~,."., u'-.ol r~,tlol<.!."ffl n:.bo 
Oo<'Cf;ca p!ovt\!lt, V)€olěte t."' 
.'!ll·~.11jtrA ; .msirn, ;.'( lPiJii.U o!lo•·" POK"'';l po j&!.!notr.oi}'C~i 
i'f i-':m&m."! O:h. 

4. VfBAVNOST 

5. 

!dyl'll v pol:ustr vzr,~..,niMIXIt ru S ~11!1'•"- .lrt.Y. j..ote lii rri l!·. 
,.-;p . ..mam"'L 

'l LoPATA 
;:] IMTEK 
L VAZ4 

:7." každou 9~vr>a>J odp >"•M 7•tl'l'lčtií~ 1 t <Od. 

POJMENOVANf 
C~ U.'i<ažtr, ninm•>:ov: hndlrc~)' 
LJ illwltll tu:tku 

,.. .. ..., 
ucb Pharma 

..... ~~ 

Co.in tl• 
Co~ tG? 

8 . OI"AKOVANI 

L OpalruJU;, ""'"'"" IX' •r.n ... ,.",..", ;>t•>..*"k" p;;o:;pkvi';JI ', 

:-!\·t: hf:'!rá'-'nc:-.; OOpút~l~tf' .(~,.~,ctčto j~J:Jr. bo-:.(, niit 'ustrfÝ .;t 
poun) jed••" r'OkllS 

7. TIIISTUPROVY PAIKAZ 
P CJioiiOI l)r.d po.cient: llb1 ~>l;>ÍfoJ a clcjt<l foiU r~·dUircíj>Okl'f" 
!11)'1'1 ,r&:mt; 'te 11,'10 p')pf; 1k> lli'WI' rvltJ\ IJtekoihi hO f'S pc.'n
_,nu a polol.fe ne: zem. 

~·1 pnwá IVka O ;delo#o~w mt potolllnv 
_j polo&m na-

.:.a Wdou :;ptd.vnÍ# prt'1\i OdftltU~ t:!nr .. O!f. :ta.x;i!rt·~ltr )A jc1-
ncrrnbo®~ 

S. C'TENI A SPLNt:NI PIWKAZU 
U~...tk\'•1 ;;aci ''~?\;I ~a.rtlt.ku s. n"p~s.-1'11 . .Z~"lo.~e ~J .. J. 'JYl""'it-..te 
' I{•; 

L ] r~: ... 'te:.,. t>t '~~lol. :·a je Z("~!~ fl"..'fJ.\l.ů1.~ . . li ~·rit:!f:!ji~ to. 
!~J.~r. hto a.:,mur;nérr"'"~ \ O W Ji na provt"~<.1enr. in!..tr~i(oe J r"'~t~ 
Vřf~~!u,; .;~ t m ~i.O tnkf'-tAl z~~-~;;~.~ jt':de'1 bnd pt:ijo .. ·, ~~it..JJé 
r!l,J.;tt·r,t dtut~rn·.#'.: 7ll:v h; r,L, 

9. PSAhl 
!}(:~:~~. iJ~.u./ ·ntr.wi t.b!t: 1:!..'4!' ,.. .u t.-J.r.i.<J ;j V)-i.iJňt•.' h~J: 

] N."p:" lr.,. ~:u;;lm. j~:J~oli !.~i~ l . 

J t tii !ft !.'.r,-~ 11.1~itejt_ r.tt~Ud m Ct ':J:~~;.\ QOdn;5t (; ťi6V.:n;~dřJ '"!1jJ 
« r;rút '.:1 rJk C1 d;.vá vny~,l. Vts~tu moh•~l bjt: pra·o~~i>Sr•t• c:tr:Jl:;f.. 

1ťl. OBKRESLENIOBRAZCE 
L__j J4.JrJktasiJJ~. t.;bfázc~ C:J fitJJ.r~ ~'; '3ft:.~jj~1 pt;di~ C{t~.;Jjo, ,'l~~ 

~\:ifu)i.- ~ }-:·det! t-.wj. u. .. ~f.AJct r:.KIP.nt nn~otrr. slC "~'~r-c tJ ~~t" ~ 
VE-l l ifn·.t...! f.!o. J~'.!nta mm1~: r;, ~th.t:e ~se"-' :.·4eitcv-~n,, ~pré..<r:~ 
'""·i~ .• P"!::f. poct"'! '-!hlO;.\ p!"cldt.c:ert:=. Třes ~~ni rot~~..cr-. nc:w: tét. 

Hodnoconf: 

r, . .;:'l\) bQd 

~i'".t,~) b:.-!!1 

L] bodta 

~~ L-"1" ,. ~.1)0~~ mrch hrio<-• 
!11.)1'•10"1 M l 7~ ~·~et <l:»>i 

~x:.c .. "'\"' "' w.::c.~r-t 
~ fj·lt1~--.. ... ~ ~~ if: li..-t nebo "· r;Jt-.'11. :v.~ 

e loty ~Mini Ck>:M:t•y j.j(·l• Mt• :·J):Jr.!;J\1 

~.$ t;ltoi "'llm4 

II!I'~~IC.4J-.>Jntr · i' 

!rtlr.dt" td!.: dern<:Ot\()0 

W.tol~ rl. ;tto'lf'of'\>""i 

Pout~; Do·~· MUDr. E~a T(lt.l''lk<>"'\1, C'&:~ Jalo ~~.,.;tvr•tt ;: ·ú t• d;,tgMs!i
ktJV;!;t demanc~-. uca Pha~:ul, Pr~J" "'.1999 

Geratam; 



Jménu paci.en ta c==·~~~---=--· --~------·-... ~J 
r---- .. , 

DatutTI vyšetř(;-·ni , ----~- -..! 

f>t ohol:! 

TEST KRESLENI HODIN 

1. DI<Jte !Ol~''"'t~: !lbt,: f,r,t !)!!pilu • prr.. •l,..h>")im I!M 'If}m (pl't1 ha za}. (~~"'- mu, l·.6~ i l'oa..-u _ "'J(lr..rll c.l.'l t- P J< ®j;ti ,.,. .~lo "to· M!lllldu] • 

pokyrr . fhl~ l!ll>jl ,,~1 11<'flill\'- r~t:·:'IL. l) tl.'<'ftn, vloclv • c;:.,~ntjlo~ l:l:l!!• t\ ~Dll "".<!Jl• ;c, . 10 l~·r" U"'"'"'""'· 

2.. Pom.l ~J~ Jl' r.wf.""_.,.r.l • ~ .. op:-· ·IY. ttv :t -~ :i li6oWttrHW't.!<, "i~.u!i~"' pc.cťJ_. nt;.:. u\: 2rit'"l'l&V1~ nr.-vt~~u ;'i :t: ~l.....-.~il'n r: ~tl:! t-.o p (fiu ~.;.o ;nV:J1M"I 

1!-lll< . !ll • <1 ,,. :: • v<tlk•• . 1 •.r~A:N. 

3. " Gl!a!.:.DV.tld hr&"1 o1fo rrti!'.t: no lnf « pato~"':;c:::.OO kfoa:,gy ,, . omyo_! pfttomrm!>t l k?gnitfvnf p n.:-d" ~,-lj.arneMe l!7;.."i 1'00'"l l íl. ~ .. ~ ~~ .. a 

Te V\ll.ll"f~n~, 1~ . !tť ~ ~ ~ ~'it ~ t-.oodn ,~ :a ~..1it~k.:? ~ 

Skóro Popis Priklady 

S.;:t:á)ff>~ ~·uYll!-!1 uf 

• llltft"~~ "l. -:J; -.•e ~pr.~''lné-~ l'tolř.a1J; m!~t ~ 
.. LivFJ ru.:lč~ v8 ~'1-jV~'it fit~t:·Z'A.' 

i 
1 • f3(:~u:l! , ~na rutitl!:• 
1,. • ť~1f.a. Xi'l'.f.J amr_:;t .. 'lil ..:. ;.:.t·"' ;~ ,, ~ 0 fJud:n 1 . 

~ ~ ~ 'Jlll»C S'l i;o~-f~ .tr.!V; án 

~---- --.------- .. -- .... --------·-- --:--
.. S1!-.;dni P..ilpitň ~w t.oto". d~1>.iuca, 

t lf .... u.i'n<'lrt!!nil.'"l! tM:t.; l!afllrta.\l ,-.j 

• nt":pro.v . rl~~. ~ n~al\~ 

"" . ~GPOtt1~:r:u e~s•i 
• p; 'IIEI'J~. _; 0Jl$li'.Ov,.' nf .· '"'u· čl~ ie;& 

~'!~ fSdiaY r;1rC. U lld ~ 2 
ft .rtr~ ;6tt1,:; ~t ... -.·y-i'll'Y"zt i~-'!· tc~ prt~t . cm~~i) 
• ~;~n• 1!> ~ r;h)I~JI!.;i é'h~. nt l:r.lien 

···----- ·---. .....--------- ------- -
:.~ .é prost.JJroW tt •.zotQ-'111!tf c,g. 

!CAVE!: Y.Y~t~Me !!~p:resifaefrium} 
0 ~~ljl j.h."':>-IJ.'> .":, !-.I-.<$:Jt 1";1,'\.i r,' . ~ .. I, ~4/'~~l!.Vooi\ ,. wd~l';f\t~t ::..": i"l!~~ ..... ' y'lj 

• r~:SS!W .. ,.;~t"'' :~ JJ;;) jn'!i!M 

·ri 6' Chyt.i' -"icm!!!!1( h(.,.4!;' ___ _______ _ _ 

----- ------------~-------------------' ~: -~ 0 :;.-:t. ~!t'Jil:- ~~!li r~':w:~t-w,~ o~.= ;~. ~~ IS{)r~v~ 
' ~!i-!:1 9h '!'l m,l, Praha , , .~ 

Geratam• 



TEST KRESLENÍ HODIN 



.Jrnéno pacienta 
r .____- ---_--··---_ · - ~--·-----~ 

Datum vyšetf.'!?ni c ·-···--··----- - ! 

f'i'r1oha a 

.šKALA DEPRESE PRO GERIATRICKÉ PACIENTY 

r .,. 

Olá:z.l(y: 

2. 

3. 
i·-- · 
' 4. N11.:iíw :~o .:nsto? 
' 

1---- ----. ·- ---
S.. Ot.-;"v.;it!.J sv. ~.~-a "'& Y•!,i•n př111~o~.(ii nrP:u .rt•-iho? 

j----- -
1. CriJte '>ll pravi~Zné ~!in.tnýl-:'•}? 

a R.:-lrlill110'Jal1a; :~-s "'.)l;ý.T:; v. t>tf!l1 

an<:!/NE 

AJIIOlne 

t:,NO/r,1, 

~r>-.~.rl~E 

r..N·v",, 

~; ; lulNE 

A.NO/ne 

~ 
: :~:::::~~t;~;:::):;:~~-;~ťo ~~~~~~~~!) ~-;· 

-----
10. !\.ty!,i~re !;T, 1:.~ m~~ t~~ ~-. ,.~~ p~tft.n-: Dh.m~cf1 nv:: vn.:F 

j u. 

I
!_~ 
1:S~ 

I 1~. 

I 1s. 

\'I'S~wn:r.l? 

--------- ·--- ·---- -

! _ _____________ _ 

n· u11l :;tt~ r:.,prr• . \•)-.f:ul<lj1C• pt·<i''-•R••n 
wro tti!<l' 

AP-lO/r.e 

~ --I 
---1 

' I 
! 

i 
' I 
~ 

I 

.---1 
! 

1 
I 

f\Jc!:~·: Cuc.-;. f'JiUDr. F.vr.'. T!}Jll~l((wá. CSG.' Jak ~r. ivnt- ; i ~rt.a !.: t:ragnD!jt~kc:\'3t cbl:rtP nC'r, 
L!Cil Phruma. Pt-:11'·"!. 1 W'l 

' ucti' Pharma Geiatam(; 
~-.....~ 



Jméno pa!..-;ier.ta l 
~----------- - · --~------' 

PP•",Yitl4 

ISCHEMICKÉ SKÓRE PODLE HACHINSKÉHO 

----·-- -------
4. NOO~r zmateno11-t _____ _:___~ 

~ 

- - ------------

10. 2 

~-
1 1l!. 

--------- --- --
2 

13.. 2 

-----·-------

P·w~ s.H, •. ~-:.. MlJD! ~ Ewd l~ . .t~nková_ c:~ .. .. Jal\ ·~'rn~~ . ~t.a~ d~~~w~n:rti .kc..·a.t det.1~r.ei, 

uca ~. P.-at.a. ·~ r:o~:;· 

Geratam* 



[_l 

··-; 
l____j 

c . 

c 

o 

SCREENINGOVÉ VV~ETŘENÍ U PACIENTA 
S PODEZŘENÍM NA DEMENCI 

+ pii'roha 1- 4 

Jméno pacienta 

Datum vyšetřenr 

VAROVNÉ PŘIZNAKY DEMENCE 
(zaikrtněte) 

KOGNmVNI BEHAVIORÁLNi FUNKČN( 

porucha paměti o porucha osoboo.."ň o pntíže s kompi&Xními činnostmi, 

(pi'edi:WS!m novnpamět) (v:dahov~nost, (v zaměstnáni, při tlzenf autA, 

porJcha učení podráZdén:m, r>39ivita) ov~ád<i.nf plí$trojú) 

Pl?fUCha myileflf ~ porucha omocí n potiZe s domár;imi prilcemi, 

(logika, abstrakce) (emoční labilita, deprese, při pouifvánf domacíc)l 

porucha reči tlt:kOst) spotl'ebičťl 

(hledáni slov, [ ] společensky nevhodné [l problémy v 3ebeobsluze 

vychudnutl fečj) nebo obte.žujicí chováni (oblékání, osobnf hygiena, jídlo) 

porucha organizování LJ bludy, halucinace, ::i ztráta kontinence 

a plánování aktivit agreso"V!ta :1 neschopnost komunil<ovat, 

dezorientace místem, časem, D poruchy spánkového por.roha chilze 

osobami, prostorem rytmu, noén! zmatenost :J plná závislost na pomoci 

í:ttrácf se. n&poznává osoby) druhých (ležfcí pacient) 

Minimální trván( pi'íznakii neJméně 6 misfců. 

Pokud se vyskytne větilf počet varovných pl'fmaki.i. provedte podrobněj!ll vyšetn.nl. 

r'"i-;'11 
~~~ Pharma 
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Geratam'l 
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