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Anotace 

Bakalářské práce „Péče o seniory s demencí“ se zabývá tématem stáří      

a stárnutí, demencí, Alzheimerovou chorobou a jejími stadii, péčí o tyto osoby, 

která je velmi náročná jak pro rodinné příslušníky, tak i pro personál               

ve zdravotnickém či sociálním zařízení. Hlavním úkolem této péče je vytvoření 

co nejlepších podmínek pro klienta, aby mohl co nejdéle žít plnohodnotný 

život. 

Autorka představuje pastorační péči o nemocné, péči o člověka 

s demencí a využití ergoterapie v praxi. Toto vše zasazuje do kontextu systému 

současné legislativy a péče o seniory v naší společnosti. Téma práce prakticky 

demonstruje na kazuistikách a MMSE testech, praktické pastorační péči           

a praktické ukázce ergoterapeutky. Autorka dochází k závěru, že tito lidé 

potřebují praktický projev lásky a trpělivý přístup těch, kteří o ně pečují.   

V příloze bakalářské práce jsou připojeny kontakty na Alzheimercentra 

v ČR, test „Co dělat, pokud máte podezření, že Váš blízký zapomíná víc, než je 

zdrávo?“, „Deset příznaků, které by vás měly varovat“, test MMSE, test hodin, 

Barthelův test, Reisbergova škála GDS a test EURO-ADAS – Škála hodnocení 

Alzheimerovy choroby. 
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Summary 

The BA paper Caring for Senile Dementia Patients deals with the subject 

of old age and ageing, senile dementia, Alzheimer’s Disease and its stages,  

and caring for the patients, which is hard both for the family members and     

the healthcare or social care providers. The main purpose of this caregiving     

is creating the best possible conditions for the patient and meeting their needs 

so that they can live a normal life as long as possible. 

The author presents pastoral care for the ill, caring for the senile 

dementia patients and the practical use of ergotherapy. She does so                   

in the context of the current legislation and elder care system in the Czech 

society. She demonstrates the subject on case studies and MSSE tests, pastoral 

care in practice and a practical example of ergotherapy. The author concludes 

that the dementia patients need practical love and patience from their 

caregivers. 

The appendices include contact information for Alzheimer disease 

centres in the Czech Republic, the What to do if you suspect your relative 

forgets more than they should? test, 10 Warning Signs, the MMSE test,          

the clock test, Reisberg‘s Global Deterioration Scale, the Barthel index test, 

and the Euro-ADAS Alzheimer’s Disease Assessment Tool tests. 
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Úvod 
 

Tématem bakalářské práce je Péče o seniory s demencí. Touto 
problematikou jsem se rozhodla zabývat z profesních důvodů. Několik let jsem 
pracovala se seniory v pečovatelské službě, v domově pro seniory, s manželem 
navštěvujeme seniory z naší církve a také ve své vlastní rodině se setkávám          
se starou generací – s rodiči či příbuznými. Myslím, že ke starým lidem mám 
blízký vztah, ráda si s nimi povídám, rozumím jim a pokud mohu, ráda jim 
nějakým způsobem pomáhám.    

O demencích se v poslední době v laické i odborné společnosti hodně 
mluví. Často o sobě také neformálně říkáme, že jsme „blbí“, že si nic 
nepamatujeme apod., ale jinak o problémech, které demence přináší, příliš 
mnoho nevíme. O tématu Alzheimerovy nemoci se intenzivně diskutuje          
až v několika posledních letech. Domnívám se, že už jen samotný název je pro 
lidi poměrně velký strašák.  

 
Cílem bakalářské práce je předložit základní informace o stáří a starých 

lidech, se kterými se denně setkáváme, dále podat ucelený přehled o tom,         
co jsou demence a Alzheimerova choroba, jaká je možnost pastorační péče          
u nemocných, péče o tyto lidi v domácím prostředí či ústavní péče apod. Je to 
záležitost, které je třeba se v dnešní době více věnovat, prohlubovat informace 
a hlavně poznat, jaký zaujmout k těmto lidem přístup jak na profesionální 
úrovni, tak i na úrovni pastorační v rámci církve.  
 

Předložená práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.                      
Je členěna do osmi kapitol. V první kapitole zmiňuji různé pojmy, které 
souvisejí se stářím, dále rozdělení a charakteristiku stáří, změny spojené                
se stářím, význam víry ve stáří a otázky umírání a smrti. 

Druhá kapitola popisuje problematiku demencí, u kterých je důležitá 
správná a včasná diagnostika. Předkládám zde klasifikaci demencí a různé  
testy, které pomáhají určit diagnózu.  

Ve třetí kapitole charakterizuji Alzheimerovu chorobu, kladu důraz              
na důležitost včasné diagnózy a popisuji tři stadia demence na příkladu 
Alzheimerovy choroby.  
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V dalších kapitolách se pokusím přiblížit pastorační péči u nemocných, 
systém péče o seniory v našem státě s přijetím zákona č. 108/2006 Sb.,                    
o sociálních službách, dále přiblížit péči o člověka s demencí a využití 
ergoterapie v gerontopsychiatrii. V poslední kapitole předkládám tři kazuistiky 
a výsledky MMSE testů, které jsem s klienty provedla a sepsala.                        
Jsem si vědoma, že péče o tyto osoby je velmi náročná jak pro rodinné 
příslušníky, kteří se rozhodnou pečovat o své blízké, tak i pro personál, který             
o ně pečuje v nějakém sociálním zařízení. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1. Stárnutí a stáří 
 

1.1 Charakteristika stáří 
„Stáří je poslední etapou života, fází, která bývá označována jako 

postvývojová. Přináší nadhled a moudrost, pocit naplnění, ale také úbytek 
energie a nezbytnou proměnu osobnosti směřující k jejímu konci.“1  
 

Stáří i stárnutí je neodmyslitelnou součástí lidského života. Starý člověk 
si může dopřát klid, odpočinek, zvolnění tempa, radost z prožitých věcí a také 
může přemýšlet o svém životě a svých zkušenostech – co udělal dobře,                  
co mohl udělat jinak. Starý člověk se může těšit na to, že nyní bude mít čas            
na věci, na které mu dříve nezbýval čas – na své koníčky, vnoučata či přátele.  

Toto období je ale také provázeno řadou změn a jeho podoba vždy záleží           
na mnoha okolnostech, např. genetické výbavě člověka, na jeho životních 
podmínkách, na prostředí, ve kterém svůj život prožil a na životním stylu, který          
ho provázel. Často přicházejí různé zdravotní problémy, nemoci, ztráta 
blízkého člověka a tato doba se najednou mění a není už tak radostná a krásná. 

Proto bychom na své stáří, které je výsledkem procesu stárnutí, měli 
pamatovat a včas se na něj připravovat. Záleží na jednotlivci, jak je schopen   
se vyrovnat se znaky stáří, kterými se odlišuje od jedince v mladém či středním 
věku. 

„Z hlediska psychologických teorií má období stáří v rámci kontinuity  
lidského života svůj specifický význam. Podle teorie psychosociálního vývoje 
E. H. Eriksona je hlavním vývojovým úkolem stáří dosáhnout integrity v pojetí 
vlastního života. Dosažení integrity se projevuje přijetím svého života.              
Starý člověk potřebuje hodnotit svůj život pozitivně, jako ukončené dílo, aby 
mohl přijmout i jeho konec. Vyrovnání s vlastním životem usnadňuje i přijetí 
smrti jako jeho nevyhnutelného důsledku. Starší člověk by měl svůj život 
akceptovat takový, jaký byl, bez velké lítosti nad tím, co se neuskutečnilo nebo 
mohlo být jinak. To zahrnuje i přijetí vlastní nedokonalosti, smíření se svými 
nedostatky a vyrovnání se vším, co se nepodařilo, včetně vlastních činů, které 
ještě po čase vyvolávají pocity zahanbení a viny.  

                                                 
1 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří, Praha, Karolinum 2007, str. 299. 
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Nezbytné podmínky dosažení integrity lze shrnout v několika bodech: 
• Pravdivost k sobě samému. Ve stáří už nemá smysl nic předstírat, uplynulý 

život je třeba vidět takový, jaký byl, a stejně tak je nutné nepředstírat si nic  
i ve vztahu k vlastnímu stárnutí.  

• Smíření. Vlastní život je třeba přijmout, jiné řešení by nemělo smysl, 
protože zásadní změna už není možná. Starší člověk se musí smířit                
s realitou a přijmout ji jako kompromis, který plně neodpovídá jeho 
dřívějším ideálům. 

• Stabilizace a generalizace postoje k životu – prožitá zkušenost mění vztah   
k životu zcela obecně, umožňuje nadhled. V rámci dosažení integrity            
je starý člověk schopen chápat život šířeji, ve všech jeho souvislostech. 

• Kontinuita. Dosažení integrity vede k pochopení vlastního života jako 
nedílné součásti generační posloupnosti. V jejím rámci je možné uvažovat   
o vlastním životě jako součásti většího celku, tj. celé společnosti, ve vztahu 
k minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 

• Ve vztahu k minulosti, jejímu sdílení i ve vazbě k minulým 
generacím, eventuálně k historii společnosti, k níž člověk patří. 

• Ve vztahu k budoucnosti – člověk je schopen využít svou osobní 
zkušenost ve prospěch perspektivy dalších generací, resp. celé 
společnosti.  

 
Generační kontinuita je akceptována obvykle jen v rámci rodiny nebo 

ve skupině známých lidí, resp. určité skupiny. V širší společnosti mohou mezi 
jednotlivými generacemi existovat sociálně vymezené hranice, které akcentují 
rozdílnost těchto skupin.  

Naděje, která je základní silou v období dětství, postupně dozrává           
a ke konci života se mění ve víru. Nezvládnutí vývojového úkolu stáří              
se projevuje nespokojeností s vlastním životem a zoufalstvím nad ztrátou 
možnosti prožít jej znovu, lepším způsobem.“2 

 
J. Křivohlavý cituje ve své knize: „Jak je tedy možno pacienta nakazit 

radostí a nadějí? Zde – jako i v řadě podobných situací – platí: Nakazit radostí 
a nadějí může jen ten, kdo sám tuto radost a naději má.“3   

                                                 
2 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří, str. 299-300. 
3 Křivohlavý, J.: Vážně nemocný mezi námi, Praha, Avicenum 1989, str. 14. 
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Radost pomáhá léčit. Víme to z kazuistik, z praxe i z výzkumu.               
Něco jiného je však vědět, a něco jiného je umět, případně způsobovat. A zde          
se ptáme sami sebe: umíme to? Umíme druhému přinést radost? O radosti jako         
o léku platí totéž co o klidu: je třeba ji pěstovat, dokud je k tomu příhodná doba 
i čas.4   

Člověk je bytost, která nežije ve společnosti osamoceně, ale v závislosti 
na jiných osobách, k nimž si vytváří během života různé vztahy a pouta, která 
utvářejí jeho život a psychiku. Jsou to lidé, se kterými je v kontaktu jak 
v rodině, tak v zaměstnání či při dalších aktivitách. Pokud toto z nějakého 
důvodu schází, dotyčný se cítí osamělý, uzavřený, nepotřebný a snižuje to jeho 
sebevědomí. V období stáří prožívá člověk samotu a osamělost intenzivněji,          
a pokud se k tomu přidávají nějaké nemoci, obzvlášť demence, člověk                    
se uzavírá do sebe víc a víc. Bývá nedůvěřivý, podezíravý, přestává 
komunikovat a žije si ve vlastním světě. Často dochází i k poruchám osobnosti. 
 
1.2 Změny spojené se stářím 

Přestože člověk prožívá svůj život individuálně, s vyšším věkem 
přicházejí u každého člověka určité změny, které se odehrávají v rovině 
tělesné, psychické, sociální i kognitivní. 
 
Tělesné změny 

„Změny postihují tělesné tkáně a orgány, ale neprobíhají u každého 
stejně. Jsou determinovány genetickými dispozicemi a životním stylem 
jedince. Jednotlivé systémy v těle zaznamenávají určité zpomalení a oslabení 
dřívějších funkcí a pokles biologických mechanismů.“5 

Mezi tělesné změny M. Venglářová řadí změny vzhledu, úbytek svalové 
hmoty, změny termoregulace, změny činnosti smyslů, degenerativní změny 
kloubů, kardiopulmonální změny, změny trávicího systému (trávení, 
vyprazdňování), změny vylučování moči (častější nucení) a změny sexuální 
aktivity.6 
 

                                                 
4 Křivohlavý, J.: Vážně nemocný mezi námi, str. 72. 
5 Klevetová, D., Dlabalová, I.: Motivační prvky při práci se seniory, Praha, Grada Publishing 
2008, str. 19. 
6 Venglářová, M. Problematická situace v péči o seniory. Příručka pro zdravotnické a sociální 
pracovníky, Grada 2007, str. 12. 
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Psychické změny 
„Změny psychiky se mohou projevit zejména v poznávacích 

schopnostech (vnímání, pozornost, paměť, představy, myšlení). Dochází také 
často ke snížené schopnosti adaptace na nové životní situace a podmínky. 
Snížené vnímání oslabenými smysly způsobuje i strach a úzkost a přináší také 
nejistotu. V pozdějším věku se u některých seniorů objevují poruchy paměti, 
rozhodovacích schopností a poruchy osobnosti. Přibývá duševních onemocnění 
a je také zaznamenán nárůst demencí, zvláště Alzheimerovy choroby.“7 

M. Venglářová popisuje tyto psychické změny: zhoršení paměti, 
obtížnější osvojování nového, nedůvěřivost, snížená sebedůvěra, sugestibilita, 
emoční labilita, změny vnímání a zhoršení úsudku.8 
 
Sociální změny  

„Díky stáří se mění sociální role a potřeby, životní styl i ekonomické 
zajištění.  Dochází k mnoha změnám, např. odchod do penze, ztráta životního 
programu, změna životního stylu, pokles životní úrovně, stěhování, ztráty 
blízkých lidí, osamělost a finanční obtíže. Nastávají změny také v oblasti 
citového života, senior je citlivější, emotivněji prožívá různé situace, snadno 
podléhá dojetí.“9       
 
Kognitivní změny  

„Zhoršuje se smyslové vnímání – výrazné zhoršení zrakové percepce      
a sluchu, což stěžuje např. dostupnost komunikace s druhými lidmi, může být 
provázeno podezíravostí, nejistotou, úzkostí nebo hněvivostí. 

Zhoršuje se paměť – především paměť pro nové události, zatímco dávno 
minulé zážitky zůstávají většinou v paměti dobře uchovány. Kromě toho bývají 
vzpomínky obsahově a emočně zkresleny a hodnoceny spíše pozitivně. 

Ve vyšším věku zřetelně klesá inteligence měřená běžnými 
inteligenčními testy. Ale sociální inteligence i schopnost morálního usuzování 
zůstávají často až do vysokého věku plně zachovány. Ve velmi vysokém věku 
dochází nesporně k závěrečnému celkovému úpadku sil a schopností, což je    
ale odlišné u různých jedinců.“10 

                                                 
7 Klevetová, D., Dlabalová, I.: Motivační prvky při práci se seniory, 2008, str. 23. 
8 Venglářová, M. Problematická situace v péči o seniory,  str. 12. 
9 Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. a kol.: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, Galén, 
Praha, 2008, str. 232. 
10 Krejčířová D.: Vývojová psychologie, Praha, Grada Publishing 2006, str. 204-205. 
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1.3 Význam víry ve stáří 
„Spirituální dimenze je součástí lidského bytí, je to potenciál, který může 

být v průběhu lidského života různým způsobem rozvíjen a může se také 
měnit. Může pomoci při hledání životního smyslu a umožňuje strukturovat 
jednotlivé fáze života. Víra, která nabývá konkrétní podoby v rámci konfesní 
příslušnosti, stabilizuje hodnotový systém a jistotu určitého řádu. Starým lidem 
poskytuje návod, jak zvládat různé zátěže, je jim oporou a rámcem                
pro interpretaci významu jejich životních zkušeností i základem 
sebehodnocení. Může přispět k vyrovnanému postoji k vlastnímu stáří a s ním 
spojených problémů. Ve stáří potřeba spirituálního směřování velmi často 
narůstá. Pro staré lidi je důležitá jak jejich víra, tj. duchovní hodnoty, které jsou 
trvalé a přesahují aktuální život, tak církevní společenství, k němuž patří.“11  
 

 Stáří je třeba umět přijmout, nemá smysl se mu bránit. Pokud přišel jeho 
čas, nezbývá, než si uvědomit, jaké jsou jeho příznaky, a přizpůsobit způsob 
života přiměřeně vyššímu věku a okolnostem, které stáří přináší.  

Tím, že své stáří z Božích rukou přijímáme, nastupujeme cestu životního 
dozrávání. O tom, jak je možné přijímat stáří, velmi výstižně mluví slova básně 
Anny Janů, nazvané:    

 
„Modlitba díků. 
Ty, který znáš mne líp 
než já své vlastní šrámy, 
Ty, s jehož vědomím mi náhle šedne vlas, 
můj vlas, 
jenž láskou Tvou je něžně spočítaný 
a jehož mladou čerň mi navždy odnímáš, 
veliký Otče můj, 
mám duši plnou díků 
za toto poselství, 
že se mi krátí čas. 
Já vím, 
že moje šediny jsou výkřik okamžiku, 
za nímž jde jeden den, 

                                                 
11 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří, str. 427-428. 
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kdy si mne zavoláš. 
Pokorně, Otče můj, 
z Tvých rukou beru své stáří, 
ať je to vlídný dar, 
či hrubý, těžký kříž. 
Jen mi nech naději, že jak čas do mých tváří, 
tak Ty mi do srdce 
svou pečeť vyhloubíš!“12 
 

Jak zmiňuje J. Křivohlavý, člověk se vlivem věku a různých nemocí 
mění – směrem k negativním emocím, tj. citům, které nepovažujeme               
za příjemné a dobré. Doprovázejí nás bolest, obavy a strach. Bolest člověka 
mění, zvláště u tzv. chronické, tj. dlouhotrvající bolesti, která dovede vyčerpat 
fyzicky, psychicky i duchovně. Dlouhodobá nemoc působí na člověka              
a na jeho život (vitalitu) tak, že odčerpává jeho síly, dotyčný bývá skleslý, 
nemá o nic zájem, vše vidí šedivě a beznadějně.  

Strach je definován jako „strach z něčeho“. Člověk se tak může bát např. 
toho, že ho nikdo nebude moci zastoupit v péči o rodinu, že bude dlouho 
v nemocnici, že nezvládne obtíže lékařských zákroků atd. Tito lidé mohou být 
pod vlivem řady negativních emocí, což se může projevit na jejich řeči,          
ale i v jednání. Strach také vede k agresivitě – útočnosti.    

„Pro křesťana je silou a nadějí povědomí, že není sám, že po jeho pravici 
stojí ten, který je Pánem života a smrti – ten, že ho má rád, že ho neopustí         
a bude s ním na každém kroku – i třeba na tom posledním. Může žít v naději, 
že „jde domů“ – a ví kam.“13   

 
  

                                                 
12 Urban, Jan: Na cestu životem, Dny všední a sváteční v životě křesťanské rodiny, Praha, 
Církev bratrská v Ústředním církevním nakladatelství 1989, str. 139-140. 
13 Křivohlavý, J.: Křesťanská péče o nemocné, Praha, Advent 1991, str. 22-26. 
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2. Demence 
 

„Syndrom demence je jedna z nejčastěji se vyskytujících poruch ve stáří, 
i když se může objevit i v mladším věku. Demence je řazena mezi organická 
mozková onemocnění. U této choroby dochází ke snížení intelektové                 
a paměťové úrovně. Demence se mohou vyskytovat již od dvou let života, kdy 
se předpokládá rozvoj intelektových schopností.14 

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. Dlouhou dobu se myslelo, že lidé s demencí jsou „blázni“,    
že trpí nějakým druhem duševní nemoci. Teprve nedávno začalo být zjevné,    
že jde o nedorozumění a že demence je způsobena dysfunkcí mozku. Nemocné 
jsou nervové buňky v mozku.15 

 
Klíčovým příznakem vedoucím k úvaze o možnosti vývoje demence       

je porucha paměti, k níž se přidružuje porucha prostorové orientace, porucha 
jazyka, která se projevuje obtížemi v chápání a vyjadřování řeči, ať už slovním 
nebo písemném, porucha praxie, charakterizovaná obtížemi při výkonu 
běžných každodenních činností a porucha osobnosti jevící se oploštěním 
emotivity, poruchami úsudku a nedostatkem náhledu. Demence je proces, který 
se vyvíjí ve stupních, podle nichž se posuzuje hloubka postižení.16  

                                                 
14 Baštecký, J., Kümpel, Q., Vojtěchovský, M. a kolektiv: Gerontopsychiatrie, Praha, Grada 
Avicenum 1994, str. 239. 
15 Buijssen, Huub: The Simplicity of Dementia, London, Jessica Kingsley Publishers 2005, p. 
13-14. 
16 Koukolík, F., Jirák, R.: Alzheimerova nemoc a další demence, Praha, Grada Publishing 1998, 
str. 127-129. 
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2.1 Diagnostická kritéria  
„Úbytek paměťových funkcí. Projevuje se nejnápadněji při učení 

novým informacím, v rámci progrese dochází postupně i k obtížím                 
ve vybavování starších vědomostí. Poruchy paměti bývají spojeny s poruchami 
pozornosti. Nemocný se nedokáže soustředit a nic nového se nenaučí. Nakonec 
si nedokáže vybavit ani dříve osvojené vědomosti. 

Úbytek dalších kognitivních funkcí. Myšlení se stává bradypsychické, 
nevýbavné, rigidní a stereotypní. Nemocný nedovede adekvátně zpracovávat 
ani běžné informace, není schopen plánovat, organizovat, rozhodovat se, 
nechápe požadavky okolí apod. Postupně dochází k rozpadu schopnosti logicky 
myslet. V pokročilé fázi může být nemocný i zmatený. Součástí demence 
mohou být vzácněji i bludy.  

Poruchy vnímání. V rámci demence může dojít ke vzniku gnostických 
poruch. Nemocní nejsou schopni např. rozpoznávat známé objekty, resp. jejich 
zobrazení, přestože mají zachované senzorické funkce. 

Apraxie – tj. úpadek naučených motorických dovedností, resp. 
stereotypů, a ztráta schopnosti adekvátně užívat běžné nástroje, např. nůžky. 

Poruchy řeči mohou odrážet naučené myšlení, např. verbální projev 
nemocného je ulpívavý, nemocný stereotypně opakuje jednu větu. V rámci 
demence může dojít ke vzniku afatických poruch. Nemocný přestává rozumět 
mluvené (resp. i psané) řeči, činí mu problém si vybavit potřebné slovní 
výrazy, není schopen se adekvátně vyjádřit. 

Poruchy emotivity jsou stabilním a typickým příznakem demencí.                  
Již na počátku takového postižení se projevují nápadnosti v citovém ladění            
a zhoršení kontroly emocí. V pokročilém stadiu může být nemocný citově 
oploštělý, otupělý a apatický. 

Poruchy motivace. U většiny nemocných dochází k zúžení motivace, 
eventuálně k úplné ztrátě iniciativy a zájmu o cokoli, tento stav se projevuje 
apaticko-abulickým syndromem. 

Poruchy spánku. Typickým problémem je posun cyklu spánku a bdění, 
někdy dochází až ke spánkové inverzi, která se projevuje tendencí k noční 
aktivitě a denní ospalosti. 

Postupně může dojít k celkové poruše osobnosti nemocného, k jejímu 
úpadku a dezintegraci. Zhoršuje se celková adaptabilita, nemocní přestávají 
respektovat běžné normy chování. Ztrácejí schopnost empatie, stávají se 
bezohlednými, obhroublými, egocentrickými a sobeckými. Nejsou schopni 
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pociťovat vinu, později mizí i pocity studu. Nemocní ztrácejí náhled, přestávají 
být ke svým projevům kritičtí.  

S úpadkem paměti souvisí i porucha orientace v prostředí. Nemocný              
se cítí dezorientován, neví kde je a bloudí i ve známém prostředí. Nechápe ani 
běžné mezilidské vztahy, nezvládá běžnou činnost v oblasti sebeobsluhy apod. 
Postupně může dojít až ke ztrátě identity, kdy nemocný neví ani kdo je.          
Za těchto okolností přestává být soběstačný, potřebuje trvalý dohled a péči jiné 
osoby. 

 
V praxi je důležité diferenciálně diagnostické rozlišení mezi jednotlivými 

typy demencí. Dělí se podle různých kritérií. Nejčastěji jsou děleny do tří 
základních skupin: 

• Atroficko-degenerativní demence (do této kategorie patří       
Alzheimerova choroba, o které se zmiňuji v další kapitole). 

• Ischemicko-vaskulární demence (dříve arteriosklerotická) – např. 
multiinfarktová demence, demence smíšeného typu. 

• Symptomatické, sekundární demence – jsou vyvolané jinými   
příčinami (např. infekčním onemocněním, úrazem či otravou).“17 

 
Klinický obraz a diagnostika demencí 

„Včasné rozpoznání demence, její odlišení od dalších poruch a nalezení 
její příčiny, což vše je nezbytné pro správnou a úspěšnou léčbu, není vždy 
snadné. Často jsou totiž opomíjeny dávno poznané. 
Jsou to zejména tyto: 

• nemocný nepřizná, že trpí poruchou paměti, naopak, tuto maskuje; 
• kognitivní dysfunkce jsou tolerovány, protože jednání a chování 

nemocného je sociálně přiměřené či akceptovatelné; 
• zjevné kognitivní poruchy jsou nesprávně považovány za projevy 

běžného stáří; 
• diskriminace seniorů; 
• lékařem zanedbané alespoň jednoduché orientační vyšetření 

kognitivních funkcí.“18 

                                                 
17 Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál 2002, str. 137-139. 
18 www.solen.cz, Medicína pro praxi, odborný časopis pro lékaře, 2007/2, str. 83, [staženo dne 

25. 4.  2012]. 
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2.2 Klasifikace demencí – testy 
U demencí je důležitá správná a včasná diagnostika, je nutné rozlišit 

demence od non-demencí, od příznaků normálního stárnutí. Důležité jsou také 
amnestické údaje od nejbližších příbuzných, známých apod. 

 „Podle obecných kritérií pro Alzheimerovu demenci podle MKN-10 
musí být splněna kritéria pro demenci a anamnéza ani somatické nebo zvláštní 
laboratorní vyšetření nesvědčí pro žádnou jinou možnou příčinu demence, 
systémovou poruchu nebo abúzus alkoholu či návykových látek.  

V neurologické praxi se k vyšetření kognitivních funkcí používají různé 
testy. Jde např. o screeningový Folsteinův test Mini-Mental State Examination 
(MMSE). MMSE je orientační metoda neuropsychologické diagnostiky,          
je ovlivněn řadou faktorů, např. verbální inteligencí pacienta, vzděláním, 
pozorností a dalšími faktory. Zaměřuje se na kognitivní funkce, které jsou 
zprostředkovány ve velké míře řečovými funkcemi.“19 

K provedení testu je potřeba asi čtvrt hodiny času, test s otázkami, 
několik čistých papírů, psací potřeby, tužku, hodinky a čas člověka, se kterým 
budeme test provádět. Testem lze poměrně snadno orientačně zjistit, zda          
se jedná o Alzheimerovu demenci – střední a těžkou formu. Tento test 
vyšetřuje některé základní neuropsychologické funkce poškozené syndromem 
demence, např. paměť, časoprostorovou orientaci, orientaci osobou, řeč             
a jazyk.  

„Tyto funkce testuje také Test hodin (Clock Drawing Test, CDT). 
Někteří pacienti, mohou mít normální počet bodového ohodnocení MMSE,      
ale v CDT výrazně selhávají.  

K dispozici jsou i další šířeji pojaté testovací metody zaměřené              
na kognitivní funkce, jako je např. ADAS (Alzheimer’s Disease Assessment 
Scale).  

Dále se určuje hloubka demence, k jejímuž určení se užívá např. 
Reisbergova škála GDS (Global Deterioration Scale). Jedná se o často 
používanou škálu, která umožňuje posoudit, zda a do jaké míry je pacient 
postižen kognitivní poruchou. Pro přiřazení k jednotlivému stupni škály           
je zapotřebí zjistit informace od pacienta i jeho rodinných příslušníků                    
a upřesnit si je dle charakteristiky jednotlivých stupňů škály.  

                                                 
19 http://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/alzheimerova-nemoc-diagnostika-a-lecba, 
[staženo dne 9. 5. 2012]. 
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GDS je mezinárodně používaná stupnice, kterou sestavil v roce 1982 
Hughrs a kolektiv. Je založena na vyšetření paměti, orientace, soustředění, 
úsudku, řešení problémů, zvládání společenských záležitostí. Zkoumá osobní 
zájmy, úroveň osobní péče, je pětistupňová.“20  

Obecně všechny tyto metody nám dávají informaci o možné přítomnosti 
syndromu demence, ale ne o jeho etiologii. Tyto testy uvádím také v příloze. 

Významné místo v diagnostice zaujímají různá přístrojová vyšetření, 
především zobrazovací a elektrofyziologické metody a psychologická 
vyšetření. 
 
2.3 Sociální význam demence 

„Demence omezuje sociální uplatnění nemocného. Postižení nejsou 
schopni přijatelně zvládat ani běžné sociální role. Standardní nároky jsou       
pro ně příliš náročné. Ztrácejí orientaci v čase, prostoru, v lidech a nakonec      
i v sobě samém. Nepoznávají blízké lidi a nevědí, kdo jsou. Zhoršování stavu 
nemocného je značnou zátěží i pro jeho rodinu. Je velice těžké přijmout 
skutečnost tak velkého úpadku osobnosti blízkého člověka a nezměnit k němu 
postoj. Obtížnost a postupně i nemožnost domluvy s nemocným je nepříjemná 
a emočně vyčerpávající. Postižený člověk je sice stále fyzicky přítomen,        
ale psychicky se změnil, ztratil svou osobnost: „Je to on, ale už to není on.“    

Takový rozpor vyvolává u okolí stres, který je tím větší, čím je postižený 
člověk mladší. Je třeba změnit očekávání a ztrátu akceptovat. Příbuzní těžko 
přijímají fakt, že dříve schopný člověk se začal chovat nepřijatelným 
způsobem. Nechápou, jak je to možné a někdy přičítají vinu nemocnému, jeho 
neochotě chovat se „normálně“. O postiženého je třeba se postarat, a není 
možné respektovat jeho nápady a přání, protože bývají často nesmyslné. 
Člověk trpící demencí se stává pasivním objektem péče, s nímž je třeba 
manipulovat, protože přestává být soudný a soběstačný.“21  

 
Péče o postiženého člověka představuje pro ostatní členy rodiny značnou 

zátěž, je třeba se vyrovnat s nenapravitelnou změnou jeho osobnosti.  Pokud 
zdraví příbuzní tuto změnu nezvládnou, mohou reagovat obrannými 
tendencemi, nejčastěji únikem ze situace, umístěním pacienta v nějakém 

                                                 
20 http://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/alzheimerova-nemoc-diagnostika-a-lecba,   
[staženo dne 9. 5. 2012]. 
21 Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, str. 143. 
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léčebném zařízení a omezením svých návštěv u něj, případně konstatováním 
svého rozhodnutí, že se tam má lépe a nemá cenu za ním chodit, protože nás již 
nepozná. Umístění v ústavu je někdy nutností, ale návštěvy známých lidí jsou 
žádoucí, působí na nemocného podpůrně. 

 
2.4 Jak lidé prožívají demenci  

Existují tři zdroje, které nám poskytují slušnou představu o „světě“ 
pacienta s demencí a jak ji prožívá.  

Prvním zdrojem je to, co nám sám sděluje, ať už mluveným, nebo 
psaným slovem. Druhým zdrojem je chování pacienta s demencí. Aspoň         
do jisté míry můžeme usoudit, jak se cítí nebo co prožívá, z toho, jestli pláče, 
nebo se směje, zda je rozrušený, nebo klidný, zda je agresivní, nebo mírný. 
Třetím zdrojem je naše vlastní schopnost si to představit nebo vžít se do jeho 
situace. Každý někdy byl zmatený a ví, jaké to je.22 

Vytváření vazeb podle Clouda je základní lidská potřeba. U lidí 
s demencí dochází k tomu, že se izolují od okolního světa, jsou nečinní, apatičtí 
a prožívají smutek. Ztrácejí kontakt s druhými lidmi, přestávají vytvářet vazby 
a navazovat citové spojení s jinými lidmi.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Buijssen, Huub: The Simplicity of Dementia, p. 42. 
23 Cloud, H.: Changes that heal, Zondervan Publishing House, Michigan, Grand Rapids, 1992, 
p. 40. 
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3. Alzheimerova nemoc a další demence 
 

Alois Alzheimer byl německý psychiatr a neuropatolog, který jako první 
pospal symptomy onemocnění známé jako Alzheimerova choroba. Tato 
choroba je nejčastější demence, tvoří víc než polovinu demencí vůbec.       
Jedná se o demenci atroficko-degenerativní. 
 
3.1 Alzheimerova choroba 

 Alzheimerova choroba je charakterizována jako degenerativní 
onemocnění mozku, při němž odumírají části mozkových buněk a dochází             
ke změně látkové činnosti mozku. V mnoha případech se ztrácí i vztah 
k vlastní osobě. Postupně dochází k zapomínání nedávných událostí, později           
i těch známých naučených. Pacient trpí poruchami řeči, smyslovými 
halucinacemi a ztrátou orientace. V poslední fázi ztrácí úplně řeč, paměť                  
a kontrolu nad tělesnými funkcemi. Od prvních příznaků do smrti uplyne         
8-15 let.  Příčiny této neléčitelné choroby zatím nejsou známy. 

Raná fáze nemoci trvá zpravidla dva až tři roky. Ke klinickým rysům 
patří: poruchy paměti, potíže provádění každodenních úkolů, poruchy 
soustředění, prostorové dezorientace, změny nálad – deprese, euforie nebo 
labilita nálady, únava, úzkost a nedostatek spontánnosti. Ovšem někteří 
pacienti si udržují dobré sociální schopnosti i přes těžké poruchy kognitivních 
(poznávacích) funkcí.24 

 Alzheimerova choroba je nejčastější demence, tvoří více než polovinu 
demencí vůbec. Je čtvrtou nejčastější příčinou všech úmrtí v civilizovaných 
zemích, po ischemické chorobě srdeční, nádorových onemocněních a cévních 
mozkových příhodách. Jedná se o demenci atroficko-degenerativní.25        

U této choroby probíhají podobné změny jako při stárnutí. Klesá 
hmotnost a objem mozku, zjišťuje se úbytek mozkové tkáně a tloušťka 
mozkové kůry, rozšiřují se mozkové komory. Postiženy jsou také buňky 

                                                 
24 Curan, S., Wattis, J.: Practical management of dementia, Abingdon, Radcliffe Publishing 
2004, p. 30. 
25 www.alz.co.uk/media/dementiasurvey, [staženo dne 11. 4. 2012]. 
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cholinergního systému – tento systém je velmi důležitý pro mechanismus 
paměti, mikroskopicky lze zjistit uložení beta-amyloidu.26      

„Choroba se vyvíjí zpravidla plíživě, zpočátku nenápadně, dochází        
ke změnám osobnosti, chování a změnám v činorodosti (dynamogenie). 
Pacient ztrácí zájmy, přestává navštěvovat své přátele, dochází k úpadku 
v eticko-estetické sféře a ochuzení myšlení. Postupně se objevují a rozvíjejí 
poruchy kognitivních funkcí a stávají se nejnápadnější v celém klinickém 
obraze. Paměť bývá porušena difúzně, ve všech složkách, výrazně bývá 
postižena krátkodobá paměť a konsolidační fáze paměti.  

V pozdějších stadiích někdy nahrazují pacienti výpadky paměti 
konfabulacemi, tj. nápady ad hoc, hodícími se jako odpovědi,                            
ale neodpovídající pravdě. Oni jsou přesvědčeni o pravdivosti svého tvrzení. 
V pozdních stadiích choroby je paměť porušena tak silně, že dochází 
k amnestické dezorientaci – nemocní jsou zcela dezorientováni místem, časem, 
osobou. Myšlení v průběhu vývoje nemoci chudne, postižení nejsou schopni 
logických úvah, řídne slovní zásoba. V řeči se objevují verbigerace (stálé 
opakování slov) a perseverace (utkvělost). Mohou se objevit i bludy, nejčastěji 
paranoidně-persekučního obsahu. Intelekt deterioruje (zhoršení, poškození 
zejména rozumových schopností vlivem nemoci). Častý je výskyt afázie (nebo 
jen parafázie), alexie, agrafie, amuzie apod.  

Významné jsou emoční poruchy. Dochází k oploštění emotivity                       
a to spolu s úpadkem vyšších citů. Objevuje se egocentrismus, zaniká 
sociabilita. Častá je tupá euforie. Vyskytuje se depresivní nálada, hyperaktivita 
nebo naopak apatie. 

Velmi výrazně bývá postižena osobnost – postižení se stávají 
egocentrickými, podezíravými, jejich sociální cítění je narušeno, objevuje se 
inkontinence.“27 

 
3.2 Diagnóza a její význam  

„Diagnózu Alzheimerovy choroby stanovíme na základě klinického 
vyšetření, a to dle následujících kritérii:  

• je přítomen syndrom demence (testy, eventuálně psychologické 
vyšetření prokazující poškození kognitivních funkcí),  

                                                 
26 Carpenter, M., K., Crutcher, K., A., Kater, S., B.: An analysis of the effects on Alzheimer´s 
plaques on  living neurons, Neurobiol Aging 14, 1993, p. 207-215. 
27 Baštecký, J., Kümpel, Q., Vojtěchovský, M. a kolektiv: Gerontopsychiatrie, str. 243-245. 
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• není přítomno jiné onemocnění, které by syndrom demence mohlo 
způsobit,  

• CT nebo NMR mozku neprokazují jiné onemocnění (nádor, 
hematom, důsledky cévního onemocnění mozku…) a zpravidla 
prokazují určitý úbytek mozkové tkáně (někdy ale mohou být           
i negativní, a to zejména pokud jsou popisována na pracovišti, které 
se touto problematikou speciálně nezabývá). 

 
Pokud jsou výše uvedená kritéria splněna, jedná se velmi pravděpodobně 

o primární degenerativní proces, který k demenci vedl, ale nemusí se jednat 
čistě o Alzheimerovu chorobu, může to být jednotka, která je jí blízká (Pickova 
choroba, nemoc s Lewyho tělísky…). Mezi nimi odlišujeme na základě 
klinického obrazu a zkušeností. 

Ještě je třeba podotknout, že diagnóza těchto onemocnění je (jak ostatně 
vyplývá z výše uvedeného) v podstatě pravděpodobnostní. 
 

Velmi záleží na tom, v jak časné fázi onemocnění diagnostikujeme. 
Vezměme v úvahu, že obraz Alzheimerovy choroby (i jiné demence) je vlastně 
výsledkem plíživého procesu, který probíhá v mozku. Mezi možné 
etiopatogenetické procesy patří oxidativní stres a volné radikály, zánětlivé 
faktory, zhoršený metabolismus, zhoršené prokrvení atd. To vše se děje asi 
mnoho měsíců, ale spíše mnoho let před tím, než se porucha kognitivních 
funkcí začne projevovat. V době, kdy se demence začne projevovat, došel tento 
proces v mozku tak daleko, že mozek přestává toto poškození kompenzovat. 
Jak proces pokračuje, stav se dále zhoršuje, člověk se přestává orientovat, 
zůstane závislý na péči druhých a umírá v důsledku jiného onemocnění během 
několika málo let od počátku projevů. Zatímco v osmdesátých letech                
se hovořilo o pěti letech dožití, v současné době je to již 10 až 20 let                
od (včasného) stanovení diagnózy.“28  
 
3.3 Důležitost včasné diagnózy  

„Včasná a správná diagnóza Alzheimerovy choroby je základním             
a nezbytným předpokladem pro zahájení včasné a účinné farmakologické 

                                                 
28 Holmerová, I., Jarolímová, E., Suchá, J. a kol.: Péče  o pacienty s kognitivní poruchou, 
Gerontologické centrum, Praha 2007, str. 29-30. 
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terapie a zachování uspokojivého funkčního stavu. Bohužel je zatím obecně 
známou skutečností, že od prvních příznaků onemocnění uplyne mnoho 
měsíců, než se pacient rozhodne vyhledat lékařskou pomoc. Více než polovina 
pacientů vyhledává lékaře až ve fázi pokročilé demence. Často se pacienti         
i jejich rodiny setkávají s nezájmem lékaře, který má pocit, že se pro pacienta 
nic nedá udělat. To je skutečnost, kterou je třeba zlepšit důslednou edukací       
a informováním laické i odborné veřejnosti. Lékaři by v každém případě měli 
být informováni nejen o možnostech moderní farmakoterapie, která 
významným způsobem může zpomalit progresi onemocnění a zlepšit stav 
pacientů, ale měli by být informováni také o možnostech nefarmakologické 
léčby, která má přinejmenším významný podpůrný efekt. 

Lidé, kteří mají potíže s pamětí, by se měli obrátit na svého lékaře         
co nejdříve. Ze zkušeností České alzheimerovské společnosti víme, že u nás     
se diagnóza Alzheimerovy choroby stanovuje velmi velmi pozdě. Proč tomu 
tak je? První zpoždění nastává u pacienta samotného. Nechce si připustit,       
že by se něco mohlo dít právě s jeho myšlením. Obecně si neradi připouštíme 
jakékoli duševní poruchy, porucha paměti a myšlení je pro mnohé z nás tím 
nejcitlivějším problémem. Ani poté, co pacient vyhledá lékaře, což bývá          
v průměru za necelý rok od prvních příznaků onemocnění, nemusí být vše 
jasné. Také mnozí lékaři mají tendenci problém podceňovat, stav pacienta       
se jim nezdá být tak závažný, odbývají jej i jeho rodinu například větami:           
„V tomhle věku je to normální. Já také zapomínám“ a podobně, a v důsledku 
toho se stanovení správné diagnózy ještě dále odsune, v průměru o dalších šest 
měsíců. 
Pacient i jeho rodina tím ztrácejí další čas a oddaluje se možnost včasné            
a účinné léčby, která by zpomalila průběh onemocnění v době, kdy                   
je pacientův stav ještě velmi uspokojivý a člověk může vést kvalitní a relativně 
samostatný život. 

Další záludností v přístupu k pacientům s počínající demencí                  
je skutečnost, že mnozí pacienti při návštěvě lékaře zmobilizují všechny své 
síly, maximálně se dle svých možností soustředí, jsou často nesmírně 
motivováni. To je důvodem, že často u lékaře předvedou daleko lepší výkon, 
než jsou schopni v běžném životě. Doprovázející rodinný příslušník se potom 
velmi diví, jak je situace odlišná od běžného života. Proto by se moudrý klinik 
neměl spoléhat pouze na momentální výkon a dojem z pacienta. Jedinou 
možností, jak zjistit opravdový stav, je pečlivá anamnéza s pacientem                
i s rodinným příslušníkem. 
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Správná a včasná diagnóza je důležitá pro pacienta a jeho budoucí život    
i pro jeho rodinu. Pacient i jeho rodinný příslušník nebo jiná osoba, ke které má 
důvěru, by se měli dozvědět, že se jedná o onemocnění chronické                      
a dlouhodobé, které bude probíhat pravděpodobně po mnoho let, a zatím 
nejsou k dispozici léky, které by je uměly vyléčit. Jsou však k dispozici léky, 
které mohou zpomalit průběh onemocnění a zejména ty, které mohou odstranit 
či zmírnit mnohé nepříjemné příznaky v počátečních fázích onemocnění 
(deprese, úzkost, poruchy spánku) či v pozdějším průběhu onemocnění 
(zejména neklid, poruchy chování a podobně).“29 

 
3.4 Zařazení Alzheimerovy choroby do MKN-10 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 
problémů (MKN-10) je výsledkem revize, na které se podílela řada odborníků 
a přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Zúčastnila 
se i Česká republika. Aktualizovaná verze MKN-10 vstoupila v platnost          
od 1. ledna 2012 sdělením ČSÚ o aktualizaci Mezinárodní statistické 
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů.30  

 
„Alzheimerova choroba a další demence patří v Mezinárodní klasifikaci 

nemocí (MKN-10) do oddílu „Organické duševní poruchy včetně 
symptomatických“ (F00-F09). 

Demence (F00-F03) je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle 
chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších 
nervových kortikálních funkcí, k nimž patří paměť, myšlení‚ orientace, 
chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. 
Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází                 
i zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom 
se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, cerebrovaskulárního onemocnění           
a u jiných stavů, které primárně postihují mozek.  
Patří sem např.:  

• Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem, která začíná   
před 65. rokem‚ s relativně rychle se zhoršujícím průběhem                    
a s výraznými mnohočetnými poruchami vyšších korových funkcí. 

                                                 
29 Holmerová, I. a kol.: Péče  o pacienty s kognitivní poruchou, str. 30-31. 
30 http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html, [staženo dne 16. 4. 2012]. 
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• Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem, která začíná     
po 65. roce‚ obvykle v 70 letech a později. Má pozvolný průběh. 
Hlavním příznakem je porucha paměti. 

• Demence u Alzheimerovy nemoci‚ atypického nebo smíšeného typu.“31 
 
3.5 Stadia demence na příkladu Alzheimerovy choroby   

„Pro potřeby péče a poskytovaných služeb je užitečné definovat stadia 
závažnosti demence. Syndrom demence probíhá do jisté míry podobně              
u většiny onemocnění, která jej způsobují, zejména to platí pro Alzheimerovu 
chorobu a vaskulární demenci. Také u jiných onemocnění lze definovat           
tři základní stadia demence, k odlišnostem dochází zejména ve stadiu 
počínající demence.  
 
Průběh demencí lze schematicky rozdělit na tři stadia: 

1. První stadium – počínající a mírná demence, kdy dominují zejména 
poruchy paměti, koncentrace, poruchy chování a sociálních funkcí,       
je nutné nemocnému radit při různých činnostech, kontrola nad ním 
nemusí být trvalá. 

2. Druhé stadium – středně pokročilá demence, která se již projevuje 
poruchou soběstačnosti, pacient vyžaduje častý či převážný dohled. 

3. Třetí stadium – pokročilá forma demence, kdy je pacient odkázán        
na nepřetržitou péči a pomoc ve většině sebeobslužných aktivit. 

 
V terminálním stadiu u demencí je postižena celá osobnost, nemocný    

se již nedokáže o sebe postarat, je v plné míře 24 hodin denně závislý na péči 
okolí, zpravidla upoután na lůžko a je inkontinentní, možnost verbální 
komunikace je omezená až vymizelá, je mnestický a trpí ztrátou osobní 
identity.  

Relevantní otázkou je také smrt a umírání v instituci. Pečující personál 
by neměl zapomínat, že má stále před sebou lidskou bytost, byť by se jednalo   
o pacienta v konečném stadiu demence. Ten již sice nedokáže skutečnost 
umírání zpracovat kognitivně, ale rozhodně ji zpracovává na úrovni pocitové, 

                                                 
31 www.uzis.cz/cz/mkn/index.html, Tabelární část, MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 
desátá revize, aktualizovaná druhá verze k 1. 1. 2012, MZČR, Praha2011, str. 189-190, 
[staženo dne 16. 4. 2012]. 
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takže může stejně jako ostatní umírající prožívat úzkost, strach, smutek, ačkoli 
již nebývá schopen tyto své pocity předat okolí srozumitelným způsobem.     
Pro pacienta s demencí, jenž umírá, je tedy nutno – stejně jako v případě jiných 
umírajících – vytvořit klidné, bezpečné, empatické a důstojné prostředí.“32  
 
3.6 Úspěšnost léčby demencí ovlivňují následující faktory  

a) „příčina a závažnost postižení CNS; 
b) včasné stanovení diagnózy a léčby; 
c) přítomná a vyvíjející se komorbidita; 
d) vhodná medikace, její kombinace; 
e) důsledná kontrola užívání a efektu; 
f) způsob ošetřování a aktivizace nemocného.“33 

 
Úspěšná terapie pacientů s demencí by měla pozitivně ovlivňovat kromě 

kognitivních funkcí také kvalitu života a behaviorálně psychiatrické 
komplikace onemocnění. I přes intenzivní výzkum dosud není k dispozici 
terapie umožňující nemoc léčit, či alespoň zastavit její progresi. Za úspěch 
farmakologické terapie lze v současnosti pokládat stabilizaci nemocného         
na určitou omezenou dobu a prodloužení doby soběstačnosti pacienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Holmerová, I. a kol.: Péče  o pacienty s kognitivní poruchou, str. 37-38. 
33 Kolouch, J., Koukolík, F., Balíková, B.: Překvapující efekt memantinu na vývoj 
Alzheimerovy demence, Psychiatrie pro praxi, odborný časopis pro lékaře, 2010/3, str. 124. 
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4. Péče o člověka s demencí 
 
4.1 Péče v rodinném prostředí 

Alzheimerova choroba mění život nejen postiženého, ale i celé rodiny.  
Je potřeba se přizpůsobit nové situaci, připravit na důležitá rozhodnutí               
a změny. Péče o pacienta s touto diagnózou je velmi náročná a znamená        
pro všechny velkou zátěž. Výhodou je, že vychází plně z individuálního 
přístupu. Senior může vstát, jak je zvyklý a dodržovat svoje obvyklé rituály 
(např. snídat déle a v pyžamu). Zůstává ve známém prostředí, tím se snižuje 
riziko vzniku dezorientace, depresí a případné agresivity, snáze se udržuje 
komunikace a vyvolávají vzpomínky případně společné zážitky, čímž              
se podporuje zpomalování úbytku kognitivních funkcí.  

V rodinném prostředí je pacient více motivován k samostatnosti, protože 
je na vše více času. Každá změna či narušení ze zažitých pravidel se negativně 
projeví v jeho chování. Stereotypy chování a pravidelný běh věcí vnáší řád        
a strukturu do jeho denního života, protože pro něj znamená bezpečí. Proto se 
snažíme zachovat normální běh věcí tak dlouho, jak je to jenom možné. Pokud 
si rodinný pečovatel dobře zorganizuje péči o svého blízkého a vyhradí si čas 
také pro sebe k načerpání energie, může skutečně pomoci svému blízkému. 
Cílem zdravotní a sociální péče je udržet starého člověka vzhledem k okolí 
soběstačného, přiměřeně aktivního a spokojeného v jeho navyklém,                  
tj. domácím prostředí tak dlouho, jak je to objektivně možné nebo jak si to sám 
přeje.34  

Pečujícím rodinám, které pečují o nemocného v domácím prostředí,          
je určena respitní péče. Mohou se účastnit svépomocných skupin, které             
se konají pravidelně, pod vedením psychologů. Cílem těchto setkávání                 
je vzájemné předávání informací a vzájemná podpora rodinných pečujících.  

Dle Buijssena proces demence trvá v průměru asi sedm let. Tato nemoc 
neovlivňuje jenom postiženého člověka, ale také ty kolem něho, někdy 
dokonce víc než pacienta samého. Je to nemoc, která převrací život jeho 
nejbližších vzhůru nohama. Jednotliví pečovatelé se mohou hodně lišit,         
ale všichni zápasí se stejnými obavami, problémy i emocemi. 

                                                 
34 Holmerová, I., Jurašková, B., Zikmundová, K.: Vybrané kapitoly z gerontologie, GEMA 
2002, str. 110 [Studijní materiál v rámci projektu Péče 2002 za podpory MZČR]. 
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Všichni členové rodiny se musí vyrovnávat s bolestí, že se loučí s jedním 
z nich, s někým, koho mají rádi. Pomalu ho ztrácejí, i když ještě žije. Během 
toho dlouhého a pomalého procesu, kdy se s tím musí smiřovat, prožívají 
všechny emoce spojené s procesem truchlení: popření, neochotu uvěřit, 
vzpouru, zármutek, stud, hněv, osamělost, vinu, žárlivost, bezmocnost a tak 
dále.35 

 
4.2 Péče v ústavním zařízení 

Problematika demencí a poruch paměti je spojená především s ubýváním 
kognitivních funkcí, což se projevuje např. zapomnětlivostí, deficitem paměti   
a pozornosti, dezorientací a poruchami úsudku. Právě pro podporu rezerv 
v kognitivních funkcích mohou mít význam preventivní pokračovací 
tréninkové programy seniorů, které jsou zaměřené na stimulaci jejich mentální 
aktivity, zapracované do individuálního plánu péče, který může vzhledem 
k aktuálnímu stavu zahrnovat kromě terapií např. mobilizaci nebo bazální 
stimulaci. 

Při sestavování individuálního plánu je důležitá návaznost, spolupráce      
a vzájemná informovanost jednotlivých pracovníků specializovaných 
ošetřovatelských týmů v péči o pacienta. Tento plán by měl vést ke zkvalitnění 
ošetřovatelské péče a může být aplikován na všech pracovištích zabývajících se 
problematikou demencí, protože zvyšuje profesionalitu ošetřovatelských týmů 
a přispívá ke zkvalitnění života seniorů s demencí. 

V ústavním prostředí, je zajištěna bezpečnost, podpora fyzického zdraví    
a zdatnosti. V denním programu je věnováno více času terapiím pod odborným 
vedením (fyzioterapeuti, muzikoterapeuti, ergoterapeuti).  

Rizikem péče v ústavním prostředí může být např. to, že v kolektivu 
dochází častěji ke konfliktům a z nich plynoucí agrese nebo naopak rezignace   
a apatie. Problémem je nedostatečné citové zázemí. Starý člověk může žít      
bez rodiny, ale bývá jen málokdy šťastný. 

 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 50, jsou zřízeny 

domovy se zvláštním režimem, kde se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 
závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

                                                 
35 Buijssen, Huub: Simplicity of dementia, p. 111. 
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pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.36 

 
4.3 Pastorační péče 

 Pastorace se obecně označuje jako soubor činností, jejichž cílem            
je podpora kvality života člověka ve všech jeho dimenzích (biologické, 
psychologické, sociální a spirituální) za předpokladu, že tato podpora má svá 
východiska či motivaci v evangeliu a je zakotvena v křesťanském pojetí života.   
Je to osobní pomoc křesťana druhému křesťanovi v jeho těžké situaci a osobní 
vedení jednotlivých křesťanů k duchovnímu růstu, k láskyplným vztahům        
a k plnější službě Pánu Ježíši. 

Ježíšův soucitný postoj je založen na sebedávání a odhaluje hloubku 
Božího laskavého charakteru. Ježíš nás vybízí, abychom se navzájem milovali, 
jako On miluje nás. Janovo evangelium nám přibližuje lásku Otce a Syna, 
kterou skrze víru máme k dispozici i my. Jen tímto způsobem můžeme pečovat 
o druhé v trvalém láskyplném vztahu, i když přicházejí různé životní obtíže.37 

 
Biologická dimenze popisuje především fyzickou stránku člověka, zabývá se 
jeho fyzickými možnostmi a potřebami.  
Psychologická dimenze si všímá duševní stránky člověka, jeho prožívání věcí, 
emocí, motivací, zájmů, sebehodnocení a poznávání.  
Sociální dimenze se zabývá především vztahy mezi jedinci, mezi skupinami 
jedinců, procesy ve skupinách, institucionalizovaností těchto vztahů. V rámci 
vztahů a procesů se zabývá i sociálním fungováním jedince v jeho sociálním 
prostředí.  
Spirituální dimenze se zabývá smyslem lidské existence, umožňuje vnímat 
hodnoty života a jejich hierarchii, ukazuje některé limity člověka (bez Boha 
není život plnohodnotný), vede k pravdivému sebepoznání a k otevření se      
pro pomoc od Boha. Zabývá se také vztahy k druhým, vnímání a naplňování 
jejich potřeb. 
 

                                                 
36 http://www.atre.cz/zakony/page0048.htm, [staženo dne 5. 5. 2012]. 
37 New dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology, Editors: Atkinson, D., J., Field, D., 
F., Holmes, A., F., Ó Donovan, O., Inter Vorsity Press Downers Grove Illinois, USA, Leicester 
England 1995, p. 215-216. 
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P. ThLic. Aleš Opatrný definoval pastorační péči takto: „Pastorační péčí 
o nemocné a trpící v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, 
ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice 
věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho nemoci, utrpení či umírání                 
a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně 
smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry.“38 

 
V několika větách bych tuto definici vysvětlila: 
a) Jednání s člověkem – zde je důležité zdůraznění lidské individuality, 

aby tento člověk našel někoho, kdo mu bude oporou a pomocí. 
b) Respektování jedinečnosti člověka – ten, kdo nemocného z pozice 

víry doprovází, by ho měl s úctou respektovat (jeho záliby, potřeby, 
vztah k Bohu) a přistupovat s vědomím, že se oba mohou navzájem 
obohatit. 

c) Doprovázení v obtížích, nemoci a utrpení a přístup z pozice křesťana 
– pokud je doprovázející křesťanem, má šanci nemocnému pomoc     
na této rovině podle míry víry, kterou praktikuje ve svém životě.     

d) Pomoc k lidsky důstojnému zvládnutí situace – doprovázející není 
schopen utrpení odstranit nebo změnit, ale může potřebnému sloužit 
k důstojnému zvládnutí situace.   

e) Pomoc na stupni víry, který je nemocnému dostupný – zde hraje roli 
úcta k nemocnému, jeho úrovni víry i naděje v Boží milosrdenství,    
že povede člověka k víře mocnější. 

  
Podle L. Crabba lze rozdělit pastoraci na tři různé roviny. Pod pojem 

pastorace lze zahrnout veškerou osobní službu, kterou jako křesťané 
potřebujeme jeden od druhého a za kterou jsme každý podle svého obdarování 
zodpovědní. Do této roviny patří všechny praktické projevy služby jeden 
druhému – pomoc v různých těžkostech, povzbuzování a sdílení a přímluvná 
modlitba. 

Pastorace v užším slova smyslu je služba vedoucích, kterým je svěřena 
pastýřská péče o určitou skupinu křesťanů. Do této roviny lze zahrnout vedoucí 
na všech úsecích sborové práce, od vedoucích malých skupinek až po starší       

                                                 
38 Opatrný, A.: Malá příručka pastorační péče o nemocné, Praha, Pastorační středisko, 1995, 
str. 4. 
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a kazatele. Třetí rovinou pastýřské služby je odborná pastorace, což je péče         
o lidi, kteří potřebují pomoc specializovaného pastoračního pracovníka.39  
 
4.3.1 Náplň pastorační služby 

Náplní pastorační služby je jakákoli osobní služba mezi křesťany. Služba 
vedoucích vychází ze vzájemného společenství sboru. Vedoucí podporuje 
vzájemnou službu mezi lidmi a zapojuje do ní další. Slovo „pastorace“ se často 
zužuje na službu lidem v krizi. Když mluvíme o potřebě pastorace, máme 
většinou na mysli problémy, selhání, pochybnosti. Přestože se pastorace 
zabývá i službou lidem, kteří trpí různými závislostmi, komplexy a stresem, její 
celkový rámec je daleko širší. 

Křesťanské poradenství (counseling) se soustředí především na řešení 
různých krizových situací a na jejich prevenci. Zabývá se na odbornější rovině 
různými selháními, od problémů v manželství přes osobní krize či různé 
nemoci, až přímo k patologickým stavům, jako jsou např. sebevražedné 
tendence či psychosomatické nemoci. 
 

Jak zmiňuje T. Grulich, pastoraci potřebuje každý člověk, ať prochází 
viditelnými těžkostmi nebo si žije celkem spokojeně. Zúžení pastorace            
na „problémové“ lidi nás může odvádět od vidění důležitosti ostatních směrů 
osobní služby. Sbor vedle osobní pomoci potřebuje celou škálu dalších 
osobních služeb. Vedoucí by proto měli hledat konkrétní praktické formy,        
jak by se jeho jednotlivé složky měly ve sboru rozvíjet.40 

 
To, jak konkrétně pastorace probíhá, bývá velice různé. Někdy je třeba 

druhého člověka podepřít povzbuzením a modlitbami, jindy je třeba 
napomenout. Každá pastorační situace je jiná, každý člověk potřebuje jinou 
službu. Pastorační pracovník vede dotyčného hlavně skrze pastorační rozhovor 
a společné modlitby, je však nutné, aby pracoval v kontextu celé jeho rodiny     
a sboru. Je potřeba postupně začít budovat správné biblické postoje. Pokud      
se někdo dostane do těžké situace, potřebuje podepřít láskou druhých. Tím,     
že nám někdo naslouchá, projeví nám zájem a porozumění, nám pomůže         
se uklidnit, zorientovat v našich problémech, najít novou sílu. 

                                                 
39 Crabb, Lawrence, J.: Effective Biblical Counseling, The Zondervan Company, Michigan, 
Grand Rapids 1977, p. 17. 
40 Grulich, T.: Pastorace, Ordinační práce, ETS 1996, str. 3-4. 
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Pro pastorační pomoc je nutné, abychom co nejhlouběji poznali situaci, 
ve které se druhý člověk nalézá. „Hlavními prostředky pomoci jsou 
naslouchání, přátelství, porozumění, přímluvné modlitby. Úkolem toho, kdo 
slouží, je druhého v lásce přijmout, dát mu prostor ve svém srdci, porozumět 
mu. Nenasloucháme pouze jednotlivým slovům, snažíme se porozumět i tomu,      
co je slovy nesdělitelné – emocím, vnitřním postojům. Svým nasloucháním 
otvíráme cestu k tomu, aby druhý člověk lépe naslouchal sám sobě a také 
Bohu. Vhodným prostředkem pomoci jsou také dobře položené otázky, které 
druhého vedou k nové orientaci.“41 

 
4.3.2 Popis pastorační péče 

S manželem občas navštěvujeme jednu sestru z naší církve, která je nyní 
v domově pro seniory ve vzdáleném městě. Začali jsme ji navštěvovat již 
zhruba před deseti lety, kdy ještě bydlela ve svém domě a ovdověla. Ve městě 
žila sama, dcera je provdána v cizině a syn žije v jiném okrese. Tehdy ještě 
byla poměrně samostatná, i když už nějakou péči potřebovala. Proto jsem        
jí zařídila pečovatelskou službu, kterou začala využívat.  

V té době již přestala navštěvovat církev z důvodů některých zdravotních 
potíží, a proto jsme ji začali pravidelně navštěvovat. Kromě informací o životě 
sboru, které ji zajímaly, jsme jí zprostředkovávali nahrávky kázání, společně 
jsme četli z Bible, hovořili o duchovních věcech a modlili se. Byla vždy 
vděčná za naše návštěvy a pastorační službu.   

Postupně začala přemýšlet, že by šla do nějakého sociálního zařízení, 
např. do Domu s pečovatelskou službou, kde by měla do budoucna zajištěné 
sociální služby. Pomáhala jsem jí s vyřizováním žádosti, ale nakonec jí syn 
sehnal místo v domově pro seniory v blízkosti jeho bydliště, aby ji měl blíž.  

Po přestěhování do sociálního zařízení naše návštěvy nejsou tak časté,  
ale o to víc se pro klientku staly vzácnější. Doléhal na ni stesk po rodném 
městě i po známých lidech. Tento deficit jsme se snažili vykrýt návštěvami       
a vždy jsme ji v rozhovorech museli odpovídat na množství dotazů. Bylo vidět, 
že se snaží udržovat kontakt se sborem alespoň skrze vzpomínky. Nové 
informace ji vždy potěšily a povzbudily. Zvláště, když také mohla vidět 
aktuální fotografie.     

Stávalo se, že si nám při návštěvách posteskla, že se v sociálním zařízení 
setkává s nepochopením či výhradami kvůli víře a jejímu stylu života. Řešila   

                                                 
41 Grulich, T.: Pastorace, str. 35. 
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to tím, že se uzavírala do sebe a kolektiv moc nevyhledávala. Moc jí                
to neprospívalo, trpěla osamocením a při našich návštěvách se na nás               
až nezdravě upínala. Také si stěžovala na nevlídné zacházení ze strany 
zaměstnanců.  

Naše pastorační pomoc spočívala v tom, že jsme jí vždy naslouchali, 
soucítili s ní a snažili se ji povzbuzovat, aby se úplně nestranila kolektivu,      
ale snažila se mít lidi kolem sebe ráda a uměla jim odpouštět. Společně jsme  
hledali v Bibli řešení a za tyto věci se modlili. Často to byl jediný způsob, který 
řešil danou situaci a přinesl pro ni posilu.    

Postupem času jde vidět, že se sestra zdravotně zhoršuje, při posledních 
návštěvách jsme vnímali, že ztrácí paměť a že se již tolik neorientuje, brzy       
se unaví a nejeví zájem o život sboru, ani o rodné město jako dříve. Už tolik 
nevnímá ani dění a problémy v zařízení, ve kterém žije. Možnost komunikace 
se sestrou se zúžila pouze na rozhovor o duchovních věcech, které vnímá         
a které jsou pro ni stále posilou. Zatím je schopna nejen komunikovat, ale také 
se modlit. Přestože jsme vnímali, že naši poslední návštěvu vděčně přijímá, 
nejsme si úplně jisti, zda si nás dovedla správně zařadit.  

Pastorační návštěvy u sestry jsou i pro nás povzbuzením a vždy novou 
zkušeností a zážitkem, jak je křesťanská víra nedílnou a důležitou součástí 
života. 
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5. Systém péče o seniory 
 
5.1 Současná legislativa 

Systém sociálních služeb přinesl mnoho významných změn s přijetím 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem      
1. ledna 2007. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci 
podpo

otních 
situac

e. Sociální 
služb

 služeb a kombinaci služeb 
s pom cí a podporou rodiny či jiných lidí. 

jejich nepříznivé sociální situace.       
Je sou

            

vání osobních záležitostí. Součástí je také 
půjčování kompenzačních pomůcek. 

         

by a sociální služby poskytované ve zdravotnických 

                                                

ry.42  
Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování 

přirozených potřeb lidí formou pomoci a podpory při zvládání péče o vlastní 
osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v živ

ích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti.  
Nový zákon vymezuje tři základní druhy a formy sociálních služeb: 

sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevenc
y se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 
Každý ze žadatelů o službu si může vybrat pro sebe tu nejvhodnější, 

přičemž zákon umožňuje kombinaci různých
o
 
Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné 

sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje seniorům 
potřebné informace přispívající k řešení 

částí všech druhů sociálních služeb.  
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 

osob v poradnách pro seniory. Jedná se o zprostředkování kontaktu     
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, zájmů a obstará

 
Služby sociální péče pomáhají seniorům zajistit jejich psychickou   

a fyzickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení 
do běžného života společnosti. Mezi služby sociální péče o seniory patří osobní 
asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské 
služby, odlehčovací služ

 
42 http://www.mpsv.cz/files/clanky/5854/3_mp_rack7jtfkllh.pdf, [staženo dne 25. 4.  2012]. 
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zaříze

     
ence (kontaktní a informační 

centru

         

        
ch 

lužeb, nebo formou pobytových služeb v sociálně rehabilitačních centrech. 
 

. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, 
ambu

     

ecifickým potřebám těchto 
osob.

         
ra denních služeb a denní 

stacionáře. Tyto služby se také poskytují za úhradu.  

ních ústavní péče. 
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení 

seniorů ze společnosti. Cílem je napomáhat překonání nepříznivé sociální 
situace. Mezi služby sociální prevence o seniory řadíme telefonickou krizovou 
pomoc. Jedná se o terénní službu poskytovanou na přechodnou dobu osobám, 
které se nachází v krizové životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními 
silami. Další službou jsou kontaktní centra. Jde o nízkoprahová centra,  
která se zabývají problematikou např. dem

m České alzheimerovské společnosti).  
Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou ambulantní, popřípadě 

terénní služby, které poskytují zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv, zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. Další službou sociální prevence    
je sociální rehabilitace. Jedná se o soubor specifických činností zaměřených   
na nácvik potřebných dovedností, které směřují k dosažení samostatnosti  
a soběstačnosti. Sociální rehabilitace probíhá formou ambulantních a terénní
s

Formy sociální péče
lantní nebo terénní. 
Pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních 

sociálních služeb. Mezi zařízení sociálních služeb pro seniory, ve kterých  
se poskytují pobytové služby, patří týdenní stacionáře, domovy pro seniory, 
kde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby, a také domovy se zvláštním režimem, ve kterých se poskytují 
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, 
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 
při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben sp

 Tyto pobytové služby se realizují za úhradu. 
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými senioři docházejí 

nebo jsou doprovázeni či dopravováni do zařízení sociálních služeb. Součástí 
této služby není ubytování. Mezi zařízení sociálních služeb pro seniory,  
ve kterých se poskytují ambulantní služby, patří cent
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Mezi terénní služby patří služby poskytované v přirozeném sociálním 
prostředí seniorů, např. již zmíněná osobní asistence, pečovatelská služba         
a další.  

 
5.2 Česká alzheimerovská společnost ( ČALS) 

„V péči o seniory mají význam kontaktní nízkoprahová centra, zabývající 
se problematikou určitých nedostatečně řešených problémů, například pacientů 
postižených demencí – kontaktní a informační centrum České alzheimerovské 
společnosti. 

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 (lékařů, sester, 
sociálních pracovníků, studentů sociální práce a dalších), 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. 

Česká alzheimerovská společnost momentálně spolupracuje s téměř 
třiceti zařízeními ve všech krajích České republiky. Kontaktní místa jsou        
při institucích jak sociálních, tak zdravotnických, státních i nestátních. Spojuje 
je jejich schopnost a ochota poskytovat různorodé služby klientům                  
se syndromem demence, kteří mají speciální potřeby a nároky.“43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 http://www.gerontologie.cz, [staženo dne 25. 4. 2012]. 
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6. Využití ergoterapie v gerontopsychiatrii  
 

6.1 Ergoterapie jako součást rehabilitace 
„Ergoterapie je jednou z důležitých součástí rehabilitace, jelikož pomáhá 

pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou 
soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, čímž 
podporuje pacientovo aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování 
optimální kvality života a zachování maximální soběstačnosti v běžných 
denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času.   

V kompetenci ergoterapeuta je především nácvik běžných denních 
činností, výběr a indikace pomůcek, zvyšování či udržování rozsahu kloubní 
pohyblivosti a svalové síly, cílená rehabilitace ruky, psychické působení         
na změněnou oblast, ovlivňování hrubé a jemné motoriky, ovlivňování 
grafomotoriky a řeči, kognitivní rehabilitace a trénink pracovních dovedností. 

Cílem je zhodnocení funkčních schopností pacienta a úrovně 
pohyblivosti a koordinace, prevence a restituce centrálních funkcí psychiky       
s promítnutím do sociální oblasti, poskytnutí rady a podpory pacientům a jejich 
příbuzným. 

Současná ergoterapie má svou vlastní propracovanou diagnostiku.  
Ergoterapeut zhodnotí zájmy, intelektové a mentální schopnosti, charakter 
pacienta, jeho psychickou odolnost a podle toho volí činnosti. Ergoterapeut 
není pouze činnostní či volnočasový terapeut (laik), ale vysoce odborně 
zaměřený zdravotnický pracovník, jehož odbornou způsobilost k výkonu 
povolání ergoterapeuta přesně vymezuje §7, zákona č. 96/2004 Sb., (tzv. zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních). 

Ergoterapie se člení na ergoterapii zaměřenou na již zmiňované běžné 
denní činnosti, na terapii zaměřenou na cílenou oblast, ergoterapii kondiční       
a v neposlední řadě ergoterapii zaměřenou na předpracovní hodnocení              
a trénink. 

Ergoterapeutický proces je založen na vstupním vyšetření, průběžném 
hodnocení výstupů terapie, a to za použití standardizovaných                              
i nestandardizovaných procedur.  

Základní terapeutická jednotka je v ideálním případě v rozsahu             
45-60 minut; toto rozmezí lze samozřejmě individuálně upravovat                  
dle náročnosti daného programu či struktury postižení pacientů. Množství 
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pacientů v takové jednotce by pak nemělo přesáhnout hranici deseti. 
Harmonogram jednotlivých terapií by měl být pevně dán, aby se pacienti 
dokázali lépe časově zorientovat, případně si mohli naplánovat volné aktivity.  

V rámci komunitního setkání se začíná terapií realitou, kdy jsou 
pacientům sděleny aktuality dne, datum, významná jubilea vázaná k dnešnímu 
dni, je zde nastíněn program dne a rozdělení pacientů do jednotlivých 
pracovních skupin. Součástí je i přivítání nových pacientů či rozloučení           
se s odcházejícími pacienty. Program terapeutické jednotky se dělí standardně 
do tří skupin, a to části kognitivního tréninku, činnostní terapie a tělesného 
cvičení (nácvik jemné a hrubé motoriky).“44 
 

6.2 Nácvik soběstačnosti u lidí s demencí 
„Abychom se lépe zorientovali v této oblasti, ujasním nejprve základní 

pojmy užívané v ergoterapii, které se k soběstačnosti vztahují. 
Sebeobsluha je zvládnutí základních sebeobslužných úkonů, jako je osobní 
hygiena, použití WC, oblékání a svlékání a sebesycení. 
Soběstačnost je pojem již širší a kromě zmíněného zahrnuje i další činnosti, 
které je nutno provádět v rámci svého bytu, např. vaření, úklid, praní atd. 
Samostatnost je nejširší pojem a znamená schopnost být soběstačný 
(samostatný) nejen v rámci svého bytu, ale celkově, tzn., že je důležitá 
schopnost mobility, orientace atd. Člověk, který je v tomto smyslu slova 
samostatný, nepotřebuje asistenci v žádné činnosti a i přes své postižení           
je schopen žít nezávisle.  

 
Co se týče postižení určitých funkcí, označujeme je třemi mezinárodně 

používanými termíny: 
Impairment je porucha na úrovni orgánu, např. pokud se konkrétně zaměříme 
na lidi s demencí, pak se jedná o poruchu mozku. 
Disabilita (popř. starší název disaptabilita) je již porucha na úrovni organismu, 
jedná se vlastně o změněnou schopnost (popř. neschopnost). U osob s demencí 
by se mohlo např. jednat o disabilitu v orientaci, v soběstačnosti, popř.              
v lokomoci. 

                                                 
44 Vávrová, A., Červenka, V.: Využití ergoterapie v gerontopsychiatrii, Psychiatrie pro praxi, 
2010/3, str. 107-109. 
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Handicap je určité omezení v kontextu celé společnosti, v začlenění                
do společnosti. Lidé s demencí mohou mít např. handicap v komunikaci, 
v pracovním uplatnění atd. 

Všední denní činnosti (activities of daily living, zkratka ADL) jsou 
činnosti, které všichni každý den vykonáváme, dále se dělí na všední denní 
činnosti bazální, kam patří ty základní, které jsou nutné pro zvládnutí 
sebeobsluhy a všední denní činnosti instrumentální, které zahrnujeme              
do pojmu soběstačnost a není vždy nutno je provádět denně. Např. to může být 
schopnost připravit jídlo, manipulace s klíči, telefonování atd. Na zjišťování 
zvládnutí všech těchto činností existují různé testy, asi nejznámější                    
a nejpoužívanější z nich Barthelův test všedních denních činností, který uvádím 
v příloze.“45  
 
6.3 Nové trendy v práci se seniory 

Stáří bývá často doprovázeno mnoha zdravotními obtížemi z hlediska 
kognitivního, ale i z hlediska fyzických obtíží. Ve většině případů se také 
nejedná o jedno základní onemocnění, ale o více poruch, které způsobují 
komplex různých obtíží, které je nutno řešit. U staré generace se již 
soustředíme spíš na kvalitu života – udržet co nejdéle smostatnost po stránce 
psychické i fyzické. S tímto záměrem využívá také geriatrie některé druhy 
terapií a konceptů a to i u seniorů s demencí. Mezi nejpoužívanější metody         
a koncepty patří například: 

Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní činnost lidem 
každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením, 
omezujícím jejich funkční kapacitu a samostatnost. Cílem je dosažení 
maximální možné soběstačnosti a nezávislosti a také zvýšení kvality života. 
Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou 
soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné. 

 
Kognitivní trénink je upevňování dosud neztracených znalostí, 

doplňování slov, rýmů, křížovky, čtení a interpretace přečteného. Využití je 
spíše v časných stadiích demence, u pacientů, kteří jsou sami motivováni.        
Při přílišné motivaci pečovatele může mít spíše negativní dopad – depresivní 
reakce, frustrace nemocného. 

                                                 
45 Holmerová, I. a kol.: Péče  o pacienty s kognitivní poruchou, str. 143-144. 
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V rámci ergoterapie probíhá i cvičení paměti, kdy hlavním cílem 
programu je zpomalení procesu zapomínání. Procvičování paměti je              
pro udržení psychického i fyzického zdraví velmi podstatné. Paměť je 
schopnost organismů přijímat, uchovávat a znovu vybavovat předchozí 
zkušenosti, a to i po odeznění vyvolávajících podnětů. Informace máme 
v mozku uloženy v tzv. paměťových stopách, které vznikají opakováním 
daných informací. Cvičení paměti patří k účinným aktivizačním metodám, 
které pomáhají seniorům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat 
paměť a v neposlední řadě také udržet si a rozvíjet stávající schopnosti.  

Trénováním paměti se dnes celosvětově zabývá řada organizací. V České 
republice existuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, 
jejímž posláním je dostat do povědomí veřejnosti trénování paměti jako 
efektivní nástroj proti mentální deterioraci u stárnoucí populace, ale také školit 
trenéry paměti pro veřejnost a zejména pro ústavní zařízení. Trénování paměti 
seniorů se věnují některé domovy pro seniory, penziony nebo lze trénink 
provádět při ambulantní domácí péči. Zařízení pečující o seniory nabízejí svým 
klientům celodenní aktivizační programy, jejichž součástí někdy bývá také 
trénování paměti. V současné době existují manuály a návody pro trénink 
paměti obecně. Je rovněž příznivé, že se někteří autoři zabývají trénováním 
paměti, které je věnováno přímo seniorům.46 
 

Muzikoterapie je významnou léčebnou metodou, protože hudba může 
svými specifickými prostředky pronikat do hlubších vrstev osobnosti než 
mluvené slovo. Ovlivňuje vegetativní funkce, používá se ke zmírnění bolesti, 
úzkosti či strachu. Využívá se v psychoterapii k léčbě adaptability                      
a komunikace, umožňuje oslovení a porozumění skrze hudbu i tam, kde jsou 
např. narušeny mezilidské kontakty. Muzikoterapie může být individuální, 
skupinová nebo hromadná. Existují dvě metody: 

1. Receptivní (pasivní) muzikoterapie, kde se využívá poslechu hudby 
či poslechu přírodních zvuků, šumů, ale i ticha.  

2. Aktivní muzikoterapie v sobě zahrnuje účast klienta na hudební 
tvorbě a produkci. Klient např. sám zpívá, hraje na hudební nástroj 
nebo hraje na své tělo a nějak se projevuje. 

Formy muzikoterapie podle počtu klientů jsou individuální a skupinové.47 

                                                 
46 http://www.trenovanipameti.cz/index.php?lang=cz, [staženo dne 5. 5. 2012]. 
47 http://www.muzikohrani.cz/muzikoterapie/, [staženo dne 5. 5.  2012]. 
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Canisterapie vychází z toho, že pes patří mezi spolehlivé a jisté partnery 
člověka v jeho osamocení a nemoci a že toto partnerství je dobrým 
stimulátorem pozitivních psychických a sociálních změn. Canisterapie může 
mít formu individuální či kolektivní. Mezi nejužívanější formy patří mazlení    
se psem či hra se psem. 

 
Reminiscenční terapie je založena na poznání toho, že v mozku zůstávají 

nejdéle zachovány ty vědomosti, vzpomínky a návyky, které jsou fixovány 
v dlouhodobé paměti. Je to celá škála terapie vycházející z dlouhodobých 
paměťových drah, ke kterým patří i tzv. vzpomínky, což mohou být různé 
drobné předměty, fotografie, obrázky, vysvědčení, medaile apod., které byly 
součástí klientova života, ze kterých mu je sestaven tzv. vzpomínkový kufřík      
a album, se kterými s pomocí reminiscenčního terapeuta pracuje.                    
Jde o upevňování sebeúcty a identity klienta, zlepšuje komunikaci s rodinou     
či personálem.48 

 
Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept 

podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Lidé 
v těžkých životních situacích s omezenými možnostmi komunikace, vnímání     
a pohybu potřebují strukturovanou péči, která jim umožní integraci                  
do současného života s využitím dřívějších návyků a zkušeností. Cílem je 
pochopit klienta, porozumět stylu jeho komunikace. Péče je strukturovaná tak, 
aby byly podporovány zachovalé schopnosti klienta. Předpokladem je práce      
s autobiografií klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo 
pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky        
pro stimulaci vnímání tělesného schématu, podporuje kvalitu jejich života.49 

 
Taneční a pohybová terapie je také uznávanou léčebnou 

metodou. Psychoterapeutické použití pohybu je založeno na interakci těla          
a mysli. Podobně jako každá jiná terapie i tanec posiluje emocionální, 
kognitivní, sociální a fyzickou stránku jedince. 

Terapie tancem pro seniory představuje aktivizačně-rehabilitační 
program. Jedná se o cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno 

                                                 
48 http://www.alzheimercentrum.cz/poskytovana-pece/reminiscencni-terapie, [staženo dne 5. 5.  
2012]. 
49 http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php, [staženo dne 5. 5.  2012]. 

39 
 

http://www.alzheimercentrum.cz/poskytovana-pece/reminiscencni-terapie
http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php


s přihlédnutím na seniorský věk. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, 
koordinace pohybů i paměť. Každé setkání terapeuta se seniory je jakýmsi 
představením. Taneční pro seniory pozitivně ovlivňují nejenom psychický        
a fyzický stav, sebevědomí, ale podporují také kreativitu a posilují sociální 
kontakty. Tanec je pro seniory v domovech důchodců či v jiných zařízeních 
nejenom vítanou pohybovou aktivitou, ale i společenskou událostí. 
Navíc muzikoterapie a taneční terapie se ukazují velmi účinné pro zachování 
soběstačnosti, dobrého psychického i fyzického stavu seniorů i pacientů           
se středními a pokročilými formami demence.50 

 
Arteterapie znamená léčbu výtvarným uměním, která představuje soubor 

uměleckých technik a postupů, které mají kromě jiného za cíl změnit 
sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost         
a přinést mu pocit smysluplného naplnění života. Nehodnotí se umělecká 
kvalita, ale jde o proces tvorby. Pokud se jedná o práci se seniory, pomáhá jim 
v přizpůsobení se novým situacím, snaží se aktivizovat zbytky jejich vitality        
a stimulovat jejich kreativitu.51 

6.4 Ergoterapie v praxi – zkušenost z Alzheimercentra  
V rámci psaní bakalářské práce jsem si domluvila návštěvu a zúčastnila 

se jednoho dopoledního programu aktivizace s klienty postiženými 
Alzheimerovou chorobou v nově otevřeném Alzheimercentru na našem okrese 
(toto zařízení ještě není v seznamu kontaktů Alzheimercenter, které mám          
v příloze I.). Vedla ho odborná ergoterapeutka. Bylo krásně a tak jsme se 
všichni sešli na terase. Nejdříve se pracovnice s klienty pozdravila, sdělila jim 
co je dnes za den a jaké datum, kdo má svátek a kdo má narozeniny z našich 
osobností. Právě se jednalo o jednoho známého zpěváka, který je dnes v jejich 
věku. Mnoho z nich si na něj pamatovalo a také navštívilo jeho koncerty, proto 
byli schopni o něm hovořit a zároveň zavzpomínat.  

Ergoterapeutka s klienty nyní probírá zvířata, která žijí v ZOO a která jim 
zároveň ukazuje na obrázcích, aby si je lépe představili. Zopakovali si zvířata, 
která probírali minulý den a potom probírali několik dalších. Vždy všechny 
klienty obešla, aby viděli obrázek a řekli jestli vědí, o čem hovoří, zda zvíře 

                                                 
50 http://www.vitalplus.org/article.php?article=389, [staženo dne 5. 5.  2012]. 
51 Holmerová, I. a kol.: Péče o pacienty s kognitivní poruchou, str. 212. 
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znají. Potom jim k tomu řekla nějaké nové informace, které si vždy na konci 
zopakovali. 

Mezitím s nimi cvičila rozvičku – dechová cvičení, potom si rozcvičili 
ruce, krk, záda, v dalším vstupu nohy, břicho a také cvičili s malými míči – 
overbaly, které drželi v rukou, mačkali je, otáčeli s nimi, házeli s nimi do výšky 
a nakonec si s každým postupně házela. V dalším vstupu zazpívali několik 
písní, které si většinou sami vybírali. Bylo vidět, že zpívají rádi a že si docela 
dobře pamatují slova písní, která znali většinou ještě z dětství. Někteří klienti 
se soustředili docela dobře téměř po celou dobu, reagovali na to, co se jich 
pracovnice ptala a odpovídali, někdy řekli, že si nemohou vzpomenout nebo,    
že nevědí. Někteří tam čas téměř celý prospali a nic s nimi nebylo. Jeden pán 
stále chodil a moc nevěnoval pozornost tomu, co se tam povídá. Jedna klientka 
říkala, že má hlad, přestože byla po snídani a jiná téměř na začátku řekla, že jde 
spát. V Alzheimercentru tyto klienty do ničeho nenutí, pokud tam nechtějí být, 
je tam další personál, který se jim věnuje, aby se tato pracovnice mohla 
soustředit na klienty, které tam má. Ergoterapeutka s nimi pracuje denně 
dopoledne i odpoledne společně a také individuálně.  

Mohla jsem vidět také tzv. vzpomínkový kufřík jedné klientky, který         
jí rodina sestavila a dovezla do zařízení. Měla zde několik různých                    
a zajímavých věcí, jako např. šátek, který ráda nosila, zástěru, hrneček na kafe, 
dětskou botičku svého dítěte, služební průkaz z letiště, na kterém pracovala, 
nějaké fotografie, oblíbenou knihu, krásné zrcátko apod. Všechny věci byly 
vloženy do starého, ale zachovalého kufříku. Byl přiložen seznam věcí 
s popisem, k čemu byly používány.  

Ergoterapeutka mi říkala, že zde provádí s klienty i reminiscenční terapii, 
ale už se setkala s klientem, který si díky této terapii vzpomněl na věci, které 
v něm zanechali negativní vzpomínky. Trvalo nějakou dobu, než na ně zase 
zapomněl. Nakonec jim sdělila, co budou mít k obědu a znovu zopakovala, 
kolikátého dnes je a kdo slaví narozeniny. Závěr dopoledního posezení jsme 
ukončili zase několika písněmi a klienti se vesele rozešli a těšili se na oběd.
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PRAKTICKÁ ČÁST 
7. Kazuistiky 
 
KAZUISTIKA Č. 1 
Anamnéza: 
 J. F., jedenaosmdesátiletý muž 
 
Rodinná anamnéza: 
Otec:  
zemřel asi na CMP (cévní mozková příhoda) ve věku 80 let 
Matka:  
zemřela na CMP ve věku 91 let 
Sourozenci:  
sestra – ICHS, artróza, demence, žije v domově pro seniory, 85 let 
sestra – ICHS, hypertenze, artróza, dosud žije, 79 let 
sestra – zemřela ve věku 79 let – srdeční selhání 
 
Sociální anamnéza:  

− prostřední ze čtyř dětí, jedna sestra již zemřela 
− pracoval od 16 let v dolech jako havíř, celý život 
− ženatý, otec tří dětí 
− rodinný domek se zahrádkou 
− nyní rok vdovec, žije sám, ale dochází za ním denně dcera, vnučka, 

občas i syn, kteří žijí ve stejném městě  
− péči po zdravotní stránce zajišťuje převážně dcera, vozí ho k lékaři 
− nyní ho vozí denně do denního stacionáře, zařízení pečovatelské služby) 

 
Osobní anamnéza:  

Klient pracoval celý život v průmyslu, v dole jako havíř nejdříve            
na směny, potom pouze na ranní směnu. Před důchodem měl totiž pracovní 
úraz, proto pracoval na povrchu, od té doby měl problémy s páteří.                 
Do starobního důchodu odešel v 55 letech. V 75 letech prodělal lehčí formu 
cévní mozkové příhody (CMP) a zdravotně se zhoršil.       

Dcera u něj po nějaké době pozorovala změny v chování a jednání       
jak s manželkou, tak s ní i s vnučkou a časté zapomínání, které se zhoršovalo. 
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Také se projevovala emoční labilita, zvýšená dráždivost, vztahovačnost             
a podezíravost. Proto s ním byla u lékaře, který v roce 2010 diagnostikoval 
ischemicko-vaskulární demenci. 

V roce 2011 mu zemřela manželka, což nese poměrně špatně. Zůstal 
zatím bydlet sám v domečku, který sice již dali vnučce, ale protože je malý, 
nelze, aby tam s ním společně se svou rodinou bydlela. Je poměrně konfliktní      
a náladový, což souvisí s jeho nemocí. Pohybuje se pomocí dvou 
francouzských holí.  
 
Lékařská diagnóza:  
stav po CMP, ICHS, hypertenze, ischemicko-vaskulární demence, artróza, 
problémy s páteří po pracovním úrazu 
 
Léčba:  
Concor, Kalium, Enelbin, Dopegyt, Excelon, Citalec, Anopyrin, Apo-finas 
 
Nynější stav:  

Jedenaosmdesátiletý muž je vdovec, který se s touto situací zatím moc 
nevyrovnal. Dle dcery jeho chování nebylo pěkné ani k nemocné manželce, 
když ještě žila. Zatím žije sám v rodinném domku, ale pravidelně k němu 
docházejí dcera, vnučka s rodinou a občas i syn. Zajišťují mu vše, co potřebuje 
– starají se o nákup, stravu, vaří mu, pomohou s osobní hygienou, zajistí úklid 
apod. Klient má problémy s páteří, hypertenzi, demenci, která se zhoršuje 
(špatně se již orientuje, hodně zapomíná, ale zatím poměrně dobře 
komunikuje), artrózu – chodí s francouzskými holemi.  

Asi před měsícem zajistila rodina pro klienta možnost pobytu v denním 
stacionáři, kde tráví téměř celý den s možností oběda, zdravotního dohledu       
a různých aktivit společně s dalšími klienty a odpoledne ho dcera zase přiveze 
domů. Klient si tam poměrně rychle zvykl, protože je rád mezi lidmi, ale někdy 
vůbec neví, kde je a proč tam je. 
 
Návrhy a opatření: 

Klient je již odkázán na pomoc druhé osoby, zatím ještě bydlí sám,        
ale rodina by měla přemýšlet jak budou situaci řešit, když to sám již nezvládne. 
Dcera si ho vzít domů momentálně nemůže, protože se stará o ležícího přítele. 
Zřejmě by se musela nyní postarat vnučka, která by se k němu asi přestěhovala.  
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Prognóza:  
Z hlediska prognózy lze předpokládat postupné zhoršování zdravotního 

stavu. Buď se o klienta postará rodina sama anebo budou situaci řešit pomocí 
pečovatelské služby či formou ústavní péče.  
 
Výsledek testu MMSE, který jsem s klientem vypracovala – 16 bodů. 
 
 
KAZUISTIKA Č. 2  
Anamnéza: 
A. N., pětasedmdesátiletá žena 
  
Rodinná anamnéza: 
Otec:  
zemřel na CMP (cévní mozková příhoda) ve věku 62 let 
Matka:  
diabetes mellitus, hypertenze, zemřela ve věku 80 let 
Sourozenci:  
sestra – diabetes mellitus na dietě, hypertenze, dosud žije, 73 let 
bratr – hypertenze, zemřel na CMP ve věku 70 let 
  
Sociální anamnéza:  

− nejstarší ze tří dětí – sestra a bratr, který již zemřel 
− vyučena, pracovala celý život jako prodavačka 
− vdaná, dvě děti – dcera a syn 
− rodinný dům 
− manžel zemřel v roce 2009 – rakovina plic 
− žije ve společném domě s dcerou a její rodinou  
− před třemi lety výrazné zhoršení zdravotního stavu 
− péči zajišťuje převážně dcera se zetěm (občas jsou mezi nimi konflikty)  

 
Osobní anamnéza:  

V roce 1998 prodělala paní infarkt myokardu, od té doby se prý necítila 
již moc dobře. Přesto pomáhala dceři s dětmi, vařila jim a starala se o svou 
domácnost a manžela.  
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Na začátku roku 2007 začal marodit její manžel, byl na operaci plic          
a musela se o něj víc starat. Koncem roku si dcera všimla, že matka bývala 
unavená, vyčerpaná, bezradná hlavně při vaření, zapomínala, např. si 
nepamatovala, jaké již použila ingredience apod., měla nechuť k jídlu a zhubla. 
K lékaři jít nechtěla, protože zde byl nemocný manžel, který potom na jaře 
2008 zemřel. Paní z toho byla poměrně špatná a její zdravotní stav                   
se zhoršoval, uzavírala se do sebe, byla apatická a neměla o nic zájem, měla 
deprese a problémy se spaním. Dcera s ní šla k praktickému lékaři, který            
jí provedl různá vyšetření, kde byla zjištěna diabetes mellitus a hypertenze – 
začala užívat léky a její stav se postupně stabilizoval. Také ji poslal                
na psychiatrii, kde byla diagnostikována Alzheimerova demence.  

 
Lékařská diagnóza: diabetes mellitus, hypertenze, Alzheimerova demence 

 
Léčba:  
Dirastan, Dopegyt, Hypnogen, Donepezil 
 
Nynější stav:  

Pětasedmdesátiletá klientka je čtyři roky vdova, žije ve společném domě 
se svou dcerou a zetěm. Dcera je momentálně bez práce, proto se o matku 
stará. Paní si myslí, že je zatím celkem soběstačná, je pohyblivá. Dle dcery        
se špatně  orientuje, zapomíná, potřebuje pomoc a poradit s různými věcmi. 
Proto již potřebuje celodenní dohled, pomoc s osobní hygienou, musí ji hlídat, 
protože má tendence odcházet z domova a občas bloudí. Klientka již není 
schopna si např. obstarat nákup a uvařit, tyto věci zajišťuje dcera. Zatím          
to poměrně dobře zvládají, protože pokud dcera nebo někdo z rodiny nemůže, 
mají domluvenou pečovatelskou službu a pečovatelka naservíruje klientce oběd 
a na paní dohlédne. Na druhou stranu si rodina uvědomuje, že nevědí, zda 
budou péči stále zvládat, proto již nyní zjišťují možnosti zajištění ústavní péče. 
Informovala jsem je o novém Alzheimercentru na našem okrese a možnostech 
zajištění místa. 
 
Návrhy a opatření: 

Rodina by mohla využít pečovatelskou službu také v rámci denního 
stacionáře a dcera by si během dne odpočinula. Nevědí, zda by si tam matka 
zvykla, protože je spíš uzavřené povahy. Další možností by bylo zajistit 
nějakou ústavní péči pokud to dcera již nebude zvládat.  
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Prognóza:  
Dcera si zatím matku ponechá ve své péči s tím, že bude dále využívat 

dle potřeby pečovatelskou službu. U matky lze předpokládat, že se její 
zdravotní stav bude postupně zhoršovat, i když je nyní celkem stabilizovaná, 
proto jsem dceři dala informace o využití dalších sociálních služeb. 
 
Výsledek testu MMSE, který jsem s klientkou vypracovala – 12 bodů. 
 
 
KAZUISTIKA Č. 3  
Anamnéza: 
J. S., osmdesátiletá žena 

 
Rodinná anamnéza: 
Otec:  
zemřel na rakovinu prostaty ve věku 65 let 
Matka:  
zemřela na CMP (cévní mozková příhoda) ve věku 78 let  
Sourozenci:  
sestra – ICHS (ischemická choroba srdeční), zemřela ve věku 77 let 
bratr – zemřel na rakovinu prostaty ve věku 68 let 

 
Sociální anamnéza:  

− nejmladší ze tří dětí – starší sestra a mladší bratr, již zemřeli 
− dvouletá ekonomická škola, pracovala na poště 
− byla vdaná, dvě děti – starší dcera a mladší syn 
− manžel zemřel na infarkt myokardu v roce 2000 
− žije sama ve vlastním bytě 
− syn žije nedaleko v rodinném domě, dcera bydlí v jiném okrese 

 
Osobní anamnéza:  

Na jaře v roce 1995 prodělala klientka infarkt myokardu, poměrně dobře 
se z toho dostala, ale dále ji zjistili hypertenzi a hypercholesterolemii. Do této 
doby byla kuřačka, po IM s tím okamžitě přestala a držela dietu kvůli 
zvýšenému cholesterolu. Od té doby již nezvládala to, co předtím a musela       
se šetřit. V roce 2000 jí zemřel manžel, zůstala v bytě sama a byla soběstačná. 

47 
 



Asi v roce 2009 se zase zdravotně zhoršila, rodina již nějakou dobu 
pozorovala, že je matka celkově zmatená, dezorientovaná, apatická a měla 
výpadky paměti. Lékařka ji poslala na psychiatrické vyšetření, kde jí stanovili 
Alzheimerovu demenci. Zatím je schopná být doma sama, ale potřebuje již 
dohled a pomoc rodiny. 
 
Nynější stav:  

Osmdesátiletá klientka žije zatím sama ve svém bytě, syn bydlí nedaleko 
a tak jí se svou rodinou pomáhají. Její zdravotní stav se v poslední době 
zhoršuje, klientka hodně zapomíná, je apatická, depresivní, někdy zmatená, již 
nevaří, proto má zavedenou pečovatelskou službu na dovoz obědů a dohled.  
Mají také podanou žádost do Alzheimercentra na okrese, ale nevědí, kdy         
se uvolní místo. Mají možnost vozit matku do denního stacionáře, kde             
by mohla být přes den, protože jsou zaměstnaní. Syn s rodinou si uvědomují, 
že situace je vážná a že je potřeba ji řešit.  
 
Lékařská diagnóza:  
stav po IM, ICHS, hypertenze, hypercholesterolemie, Alzheimerova demence 
 
Léčba:  
Rivocor, Concor, Kalium, Enelbin, Mertenil, Excelon 
 
Návrhy a opatření: 

Klientka čeká na umístění v ústavní péči, ale bylo by dobré pro ni             
i pro rodinu využít možnost návštěvy denního stacionáře během dne, kde by 
bylo o ni postaráno, ale jí se tam moc nechce. Pokud to bude nutné, plánují si ji 
vzít domů a budou se v péči o ni střídat. Zatím si moc neuvědomují, že tato 
služba je velice náročná a že se stav matky bude stále zhoršovat a bude 
potřebovat celodenní péči. 

 
Výsledek testu MMSE, který jsem s klientkou vypracovala – 13 bodů. 
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Shrnutí kazuistik   
 

Jak jsem již ve své práci zmiňovala, test MMSE je orientační metoda, 
která vyšetřuje některé základní neuropsychologické funkce poškozené 
syndromem demence – paměť, časoprostorovou orientaci, orientaci osobou, řeč 
a jazyk. Při hodnocení testu je možné dosáhnout nejvýše 30 bodů, hranicí,      
kde je  již patologický nález je 24 body a níže.52 

S každým klientem jsem vypracovávala test doma v jeho známém 
prostředí. Vzhledem k délce mé práce zde nepřikládám vyhotovené testy,       
ale pouze výsledný počet bodů.  
 

Klient J. F. v kazuistice č. 1 je člověk, se kterým se trochu znám, protože 
jsem občas navštěvovala především jeho manželku. Dá se s ním poměrně dobře 
hovořit, má stále přehled o různých věcech, přesto na některé otázky z testu 
odpovídal úplně mimo, což na druhou stranu dosvědčuje, že je nemocný. Také 
během spolupráce často odbíhal od tématu a nesoustředil se na otázky. Zmíním 
zde některé jeho reakce a  odpovědi. Např. na otázky č. 1 vůbec netušil jaký je 
nyní rok a jaké je roční období. Nevěděl kolikátého je, což jsem se nedivila, 
protože důchodci už tyto věci moc neřeší, protože jsou již převážně doma. 
Když si měl zapamatovat tři věci (otázka č. 2), zopakoval mi pouze tu první, 
což byla „lopata“, možná proto, že ji v životě hodně používal. Když mi slova 
měl znovu zopakovat za chvíli, již je nevěděl vůbec. Také dobře zvládl otázku 
č. 7, což by dokládalo, že byl velice zručný a šikovný a ještě dnes by rád něco 
dělal. Na otázku č. 9, kdy měl napsat nějakou větu, reagoval poměrně dobře, 
zřejmě proto, že nechává dceři občas vzkazy, když někam jde.  

Výsledek testu u klienta byl 16 bodů, což je již patologický nález, 
demence mírného až středně těžkého stupně.  

Myslím si, že je dobré, že klient jezdí do denního stacionáře, kde má 
celodenní dohled a také různé aktivity. Programy zde zajišťují speciálně 
školené pečovatelky a sociální pracovnice.  

 
Klientka A. N. z kazuistiky č. 2 je spíš uzavřené povahy, ale podařilo      

se mi s ní taky komunikovat. Miluje květiny, ráda pracovala na zahradě. Zde 
bych zmínila jako mínus to, že tím, že bydlí s dcerou, která vše již zajišťuje,             

                                                 
52 http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/mmse.htm, [staženo dne 22. 5.  2012]. 
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je klientka poměrně apatická a bez zájmů. Klientka např. věděla, jaké je roční 
období, ale měsíc již ne, z vyjmenovaných slov si pamatovala vázu – možná 
proto, že má ráda květiny. V otázce č. 3 dokázala dvakrát za sebou odečítat     
od 100, což připisuji tomu, že byla prodavačka a v otázce č. 7 zvládla i příkazy 
s papírem.  

Výsledek testu u klientky byl 12 bodů, je to již patologický nález, 
demence mírného až středně těžkého stupně.  

Myslím, že by bylo dobré s klientkou začít aktivně pracovat, např. 
procvičovat paměť – opakovat věci, které znala, zpívat, hrát pexeso nebo luštit 
křížovky či sudoku. Aby si i nadále mohla procvičovat paměť a měla nějaké 
denní aktivity. 

 
Klientka J. S. z kazuistiky č. 3 žije zatím sama, má zavedenou 

pečovatelskou službu a stará se o ni rodina. Snaží se prý číst a sledovat dění     
ve státě, ale již z toho moc neví. Klientka např. v otázce č. 1 věděla, který        
je měsíc, ale nevěděla roční období, věděla, že má druhý den narozeniny, ale 
nevěděla kolik jí je roků. Z otázky č. 2 si pamatovala jedno slovo, ale žádné již 
za chvíli nezopakovala. Přestože pracovala na poště, nebyla schopná již 
reagovat na otázku č. 3 při odečítání od 100. otázku č. 5 poznání předmětů 
zvládla dobře a otázku č. 7 zvládla částečně. 

Výsledek testu u klientky byl 13 bodů, což je také patologický nález, 
demence mírného až středně těžkého stupně.  

Zdá se mi, že rodina zvládá péči o matku dobře, ale již nemají čas se jí 
víc věnovat a aktivně s ní pracovat na trénování paměti.  

 
Jsem ráda, že jsem si v rámci této práce mohla vyzkoušet i praktický test 

MMSE s klienty a dojít k závěrečnému vyhodnocení tohoto testu. Všichni tři 
klienti byli se zvládnutím testu na podobné úrovni. 
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Shrnutí 
 

Cílem bakalářské práce bylo předložit základní informace o stáří              
a starých lidech, podat ucelený přehled o tom, co jsou demence, Alzheimerova 
choroba a možnosti péče o člověka s demencí – péče v rodinném prostředí,       
v ústavním zařízení a pastorační péče.  

Předložená práce obsahuje také jednu pastorační kazuistiku, péči 
s klientkou, která během pastorační péče odešla ze svého rodinného prostředí 
do domova pro seniory, kde využívá sociální služby. Zde je možno vidět,        
že pastorační péče je potřebná a že klientce dodává sílu a povzbuzuje ji v jejím 
životě, ale povzbuzuje i ty, kteří tuto službu vykonávají. 

Dále je zde popsána návštěva Alzheimercentra a jednoho dopoledního 
programu aktivizace s klienty postiženými Alzheimerovou chorobou. Myslím 
si, že je v tomto zařízení o klienty dobře postaráno a že právě tyto činnosti se 
mnohdy doma opomíjejí a rodinní pečovatelé již nemají čas a sílu se svými 
blízkými pracovat i po této stránce.  

Také se mi líbí, jaké možnosti – nové trendy se dnes mohou využívat      
při práci se seniory a že tuto činnost vykonávají kvalifikovaní pracovníci. 
Např. zde zmíním v rámci ergoterapie možnost trénování a procvičování 
paměti, kdy si klienti upevňují dosud neztracené znalosti formou doplňování 
slov, rýmů, křížovek, čtení, dále muzikoterapie, arteterapie, taneční a pohybová 
terapie, canisterapie i reminiscenční terapie. Např, zmíněná muzikoterapie 
klienty v domovech pro seniory velice zajímá, rádi zpívají, rádi při tom hrají    
na různé hudební nástroje, ale také jsou rádi, když mohou hudbu poslouchat. 

 
Tato práce obsahuje také tři kazuistiky osob, které zatím žijí ve svém 

rodinném prostředí, mezi svými nejbližšími. V kazuistikách uvádím kromě 
rodinné, sociální a osobní anamnézy, diagnózy a léčby také nynější stav, 
návrhy, opatření a prognózu. Docházím k názoru, že zřejmě o tyto osoby není 
dobře postaráno hlavně po stránce aktivizačních činností formou procvičování 
paměti, ale je o ně postaráno lépe na té osobní rovině, kdy jsou mezi svými 
nejbližšími, ve svém rodinném prostředí, které dobře znají a kteří jim prokazuji 
lásku i péči. Nejdůležitější věcí je vytvoření co nejlepších podmínek              
pro klienty, pro uspokojování jejich vlastních potřeb, aby mohli žít co nejdéle 
plnohodnotný život. 
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ZÁVĚR  
 

V posledních letech dochází v naší společnosti ke stálému nárůstu počtu 
osob vyššího věku, což s sebou přináší potřebu se otázkami stárnutí a stáří 
systematicky zabývat, protože jsou neodmyslitelnou součástí našeho života.  
Stáří bývá většinou vnímáno jako zasloužený odpočinek, kdy zmírníme         
své tempo, radost z prožitého života, zúročení životních zkušeností apod. 
Záleží na jednotlivci, jak je schopen se vyrovnat s různými znaky a změnami 
ve stáří. Nicméně dnešní česká společnost téma a úctu ke stáří jakoby 
programově vypouští. Namlouváme si, že se nás to ještě netýká.  

 
Předložená bakalářská práce se zabývala problematikou stáří, 

problematikou demencí a Alzheimerovou chorobou v tomto věku, péčí o tyto 
osoby, která je velmi náročná jak pro rodinné příslušníky, kteří se rozhodnou 
pečovat o svého blízkého, tak i pro personál ve zdravotnickém či sociálním 
zařízení. Nelze s určitostí říci, jestli je v případě seniorů s demencí lepší péče 
rodinná nebo ústavní, každá má své klady i zápory. Každý člověk, ať již mladý 
nebo starý, zdravý nebo nemocný, je individualita a tak je k němu také třeba 
přistupovat.  

Dále jsem zmínila a popsala pastorační péče u nemocných, systém péče    
o seniory, péče o člověka s demencí a využití ergoterapie, kde je popsána 
aktivizace v Alzheimercentru.  

V pastorační péči jde o praktický projev lásky, která se označuje              
v Novém zákoně termínem „agape”. Jde o poskytování pomoci lidem v jejich 
těžkých životních situacích, a také poskytování takových informací, které jsou 
důležité při řešení jejich problémů. Je dobré tyto lidi vést včas, dokud               
to dovoluje jejich jasná mysl a mohou dát do pořádku své životy. 

Docházím k přesvědčení, že pastorační pomoc potřebují především ti, 
kteří se o klienta starají sami v domácím prostředí, jak to například dokládám                        
v kazuistikách. Ti jsou odkázáni sami na sebe, nemají často možnost odcházet 
mimo domov, protože péče je celodenní a velice náročná. Pokud jsou              
to křesťané, tak možná vědí, že na tuto situaci nejsou sami a mají podporu       
od druhých, vědí, že se  za ně druzí modlí a i oni sami tuto situaci řeší denně      
s Bohem. Čím se tento služebnický postoj může zkomplikovat? Co když 
člověku dochází síly a má pocit, že nikdo ze sboru ani pastor mu nerozumějí? 
Jak by měla tato pastorační konzultace fungovat?   
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Nabývám dojmu, že pastorační péče v křesťanských sborech není zatím 
dostatečně realizovaná. Je potřeba ji dále vyvíjet a budovat. V mnoha našich 
sborech je spíše přehlížena a neuskutečňována, přestože po ní lidé touží             
a očekávají ji. Vím z vlastní zkušenosti, jak jsou staří lidé vděčni za návštěvy, 
hovory, modlitby a moc dobře vnímají čas, který jim věnujeme. 

 
Nový zákon o sociálních službách z roku 2006, který jsem ve své práci 

zmiňovala, vymezuje tři základní oblasti služeb: sociální poradenství, služby 
sociální péče a služby sociální prevence. Každý ze žadatelů o službu si může 
vybrat pro sebe to, co potřebuje a co by jim vyhovovalo. Zákon umožňuje 
kombinaci různých služeb a také kombinaci služeb s pomocí rodiny i dalších 
lidí.  

Mezi služby sociální péče patří např.: pečovatelská služba, domácí péče, 
osobní asistence, denní či týdenní stacionář, odlehčovací služba či respitní 
(podpůrná) péče.  

Jejím smyslem a cílem je poskytovat komplexní ošetřovatelské služby 
klientům, o něž je pečováno blízkou osobou v domácím prostředí.                   
Je poskytována formou krátkodobých pobytů v instituci, denních pobytů         
ve stacionářích, centrech pro seniory nebo pravidelnou docházkou přímo        
do domácností na několik hodin týdně. Pečovatel tak získá čas k odpočinku, 
regeneraci sil, zařízení svých záležitostí atd. Je dobré, aby rodinní příslušníci 
věděli o možnostech využití těchto služeb, pokud to zdravotní stav klientů 
umožňuje.  

Hlavním úkolem je, aby se vytvořily co nejlepší podmínky pro klienta, 
pro uspokojování jeho potřeb, aby mohl co nejdéle žít plnohodnotný život. 
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Přílohy 
Příloha I. Alzheimercentrum – kontakty 
 

Společnost Alzheimercentrum je zastřešující organizace pro všechna 
zařízení, která jsou provozována jak v České republice, tak v zahraničí. Její 
součástí je i Prácheňské sanatorium. 

 
Kdo jsme? 
Jsme zařízením, které poskytuje péči na vysoké odborné úrovni. Klientovi 

se maximálně věnujeme, zachováme jeho důstojnost, hájíme jeho zájmy. Naše 
péče je šitá na míru klientovi. 

 
Na lásku ještě nikdo nikdy nezemřel, na špatné zacházení ano... 

 
Jsme nejen pomocnou rukou klienta, který se stal závislý na péči druhé 

osoby, ale jsme i pomocnou rukou jeho rodiny, která se mnohdy den ze dne 
ocitne v situaci, kdy stojí před rozhodnutím, jak dál. Vzhledem k pracovnímu 
vytížení si nemůže ve většině případů dovolit opustit zaměstnání nebo nemá 
odpovídající bytové zázemí anebo z jiných příčin není schopna zajistit 
náročnou péči o svého blízkého. Rodina klienta s Alzheimerovým 
onemocněním bývá v době svého rozhodování dokonce již zcela vyčerpána  
jak fyzicky, tak psychicky. 

Ve všech těchto případech jsme připraveni převzít klienta do péče a zajistit    
mu odpovídající podmínky pro jeho kvalitu života, zajistit jeho důstojnost,    
dát mu  lidskou vřelost a trpělivost, která je nezbytná, ne však všude 
samozřejmá. Zařízení si právě pro úroveň poskytované péče vybudovalo svoji 
pozici a je vyhledávané zájemci z celé republiky. 

 
Kdo nejsme? 
Nejsme zařízením, kam se „odkládají" klienti. Nejsme zařízením, kde klienti 

sedí a hledí den za dnem do prázdna,  nebo kde  leží  a kde jejich 
jediným obzorem je bílý strop. Když  Bůh a personál dá, nemají pak ležící 
pacienti dekubity. A když nedá, tak trpí bolestmi z otevřených ran a všichni 
konstatují, že pacient se proležel, jako by to patřilo k životu a jako by to bylo 
samozřejmostí. O poškození pacienta, jeho zbytečném utrpení, se nemluví.     
A když ti lidé, čekající na smrt, zemřou, nikdo se nad tím nepozastavuje, 
protože byli staří a nemocní a všichni to vlastně čekali. Nikdo se nepozastavuje 
nad tím, že pravděpodobně zemřeli na špatnou ošetřovatelskou péči, i na hlad  
a na nedostatek stimulů, který vedl k jejich dezorientaci. Že proležení není 
vizitkou dobré péče. Že teplo, postel a léky zdaleka nestačí k tomu, aby člověk 

59 
 



žil a měl chuť žít. Valná většina starých a dlouhodobě nemocných nemusela 
předčasně zemřít, pokud by byla v jiném prostředí, s jinou péčí a s jinými 
stimuly, které každý k životu potřebujeme. Přítomnost personálu ráno, 
v poledne a večer, kdy člověk dostane možná najíst, není právě tím,                
co lze nazvat kvalitní, nebo vůbec nějakou, péčí. 

 
Rozhodující je, na jaký život jim dáme právo. 

 
A jste to právě vy, kdo musí rozhodnout, na jaký život vy dáte právo 

svým blízkým. Tuto odpovědnost z vás nikdo nesejme... 
 
Kontakty 
V případě, že potřebujete kontakt na konkrétní zařízení nebo informace 

k přijetí, jsou zde uvedena všechna zařízení. Vyberte si, prosím, konkrétní 
zařízení, jehož pracovníka potřebujete kontaktovat. Zobrazí se všichni 
odpovědní pracovníci daného zařízení, včetně jejich  telefonického kontaktu, 
emailové adresy, fotografií a stručného popisu a náplně jejich práce. Osobou 
odpovědnou za přijetí je vždy vrchní sestra. 

Telefonicky kontaktujte, prosím, naše pracovníky jen v obvyklé pracovní 
době, bez sobot a nedělí a svátků. Omlouváme se za taková omezení, ale i naši 
zaměstnanci si potřebují po náročné práci odpočinout a nabrat další síly         
do pracovních dnů, aby se vám pak mohli maximálně věnovat.            
Děkujeme za pochopení. 

Filipov, ČR  
Loucký mlýn, ČR 
Písek, ČR 
Průhonice, ČR 
Zlosyň, ČR 
Piešťany, SR 
Pokud máte dotaz, potřebujete informaci a nevybrali jste si, nebo 

nevíte, kam a na koho se obrátit, kontaktujte jednu z našich odborných 
metodických pracovnic: 

Metodik ošetřovatelské péče: Petra Tesařová 
Telefon: +420 774 774 085 
Email: tesarova@alzheimercentrum.cz 
 
Metodik ošetřovatelské péče: Renata Prokešová 
Telefon: +420 774 774 086 
Email: prokesova@alzheimercentrum.cz 
 
Metodik sociální péče: Dana Jarešová 
Telefon: +420 774 774 087 
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Email: jaresova@alzheimercentrum.cz 
KONTAKTY ZAŘÍZENÍ 
Alzheimercentrum Filipov 
Zámek Filipov, Zámecká 1/25, 286 01 Čáslav 
Telefon: +420 326 534 106 
Email: filipov@alzheimercentrum.cz 
Ředitelka zařízení: Jana Střihavková 
Telefon: +420 774 774 010 
Email: reditelka.filipov@alzheimercentrum.cz 
 
Alzheimercentrum Loucký Mlýn 
Radčice 58,389 01 Vodňany 
Telefon: +420 383 384 888 
louckymlyn@alzheimercentrum.cz 
Vedoucí zařízení: Petra Tesařová 
+420 773 377 020 
vedouci.louckymlyn@alzheimercentrum.cz   
 
Alzheimercentrum Písek 
17. Listopadu 2444, 397 01 Písek 
Telefon: +420 382 217 777 
Email: pisek@alzheimercentrum.cz 
Ředitelka zařízení: Petra Tesařová 
Telefon: +420 774 774 085 
Email: tesarova@alzheimercentrum.cz 
 
Alzheimercentrum Průhonice 
Na Michovkách I 707, 25243 Průhonice 
Telefon: +420 774 774 066 
Email: pruhonice@alzheimercentrum.cz 
Ředitel zařízení: MUDr. Jiří Petráš 
Telefon: +420 774 774 060 
Email: reditel.pruhonice@alzheimercentrum.cz 
 
Alzheimercentrum Zlosyň 
Zlosyň 160, 277 44 Vojkovice u Kralup n. Vltavou 
Email: zlosyn@alzheimercentrum.cz 
Ředitel zařízení: Mgr. Dana Jarešová 
Telefon: +420 774 774 020 
Email: reditel.zlosyn@alzheimercentrum.cz 
 
Alzheimercentrum Piešťany 
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Rekreačná 7, 921 01 Piešťany 
Telefon: +421 33 77 22 355 
Email: piestany@alzheimercentrum.sk 
Ředitel zařízení: Mgr. Bc. Ivan Vnuk 
Telefon: +421 918 930 000 
Email: riaditel.piestany@alzheimercentrum.sk53 
 
ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST 
Czech Alzheimer Society 
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 
tel: +420 286 883 676, + 420 283 880 346 
fax:+420 286 882 788 
e-mail: martina.matlova@gerontocentrum.cz 
bankovní spojení: 19-3939060237/0100  
IČO: 66000971 
 
kraj: Hlavní město Praha 
Centrála ČALS – Praha 
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8  
tel: 286 883 676, 283 880 346 – poradenská linka (PO-NE 8:00-20:00) 
fax: 286 882 788  
e-mail: iva.holmerova@gerontocentrum.cz  
web: www.gerontocentrum.cz 
 
kraj: Jihomoravský  
BRNO  
Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno  
kontaktní osoba: JANA GOMOLOVÁ 
tel: 549 242 279 – poradenská linka (PO-PÁ 9:00-15:30)  
fax: 549 242 279  
e-mail: ps.brno@diakoniecce.cz, cds.brno@diakoniecce.cz  
činnost: poradenská linka, osobní konzultace (po objednání),  
svépomocné skupiny, pečovatelská služba 
centrum denních služeb pro lidi s demencí – kapacita 7 míst  
v provozu: všední dny od 7:00-16:30 hod  
(vedoucí Hana Prchalová – tel: 541 248 401) 
 

                                                 
53 http://www.alzheimercentrum.cz/kontakty, [staženo dne 7. 5. 2012]. 
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kraj: Ústecký 
BYSTŘANY  
Domov důchodců, Pražská 236, 417 61 Bystřany  
kontaktní osoba: KATEŘINA ŠAFRÁNKOVÁ 
tel: 732 305 538 – poradenská linka (PO-PÁ 7:00-15:00) 
fax: 417 536 063  
e-mail: dd.bystrany@volny.cz, metodicka@dd-bystrany.cz   
web: www.dd-bystrany.cz   
kapacita DD – 197 klientů 
Domov se zvláštním režimem (45 lůžek) 
denní centrum pro klienty s demencí – kapacita 10 míst – v provozu:  
všední dny od 7:00-15:30 hod 
 
DUBÍ  
Domov důchodců, Na Výšině 494, 417 01 Dubí 1  
kontaktní osoba: IVANA HOLÁ, ALENA HÁJKOVÁ 
tel: 417 571 102 
fax: 417 571 993  
činnost: poradenská linka, osobní konzultace  
kapacita DD – 323 obyvatel  
lůžkové oddělení pro klienty s demencí – kapacita 22 lůžek  
 
KRABČICE - Rovné  
Domov odpočinku ve stáří (Diakonie ČCE), Rovné 58, 411 87 Krabčice  
kontaktní osoba: MONIKA KYZLÍKOVÁ 
ředitel Domova: DAVID MICHAL 
tel: 417 639 687, 603 480 526 – poradenská linka 
e-mail: kyzlikova.krabcice@diakoniecce.cz   
činnost: poradenská linka, konzultace 
„VÁŽKA“ – lůžkové oddělení pro klienty s demencí – kapacita 44 lůžek 
 
VELKÉ BŘEZNO 
Domov pro seniory, Klášterní 2, 403 23 Velké Březno  
kontaktní osoba: PAVLÍNA KUČEROVÁ, ředitelka 
tel: 475 317 171 
fax: 475 317 177  
e-mail: domov.brezno@centrum.cz, info@domov-brezno.cz   
web: www.domov-brezno.cz  
kapacita DD – 96 lůžek  
lůžkové oddělení pro klienty se syndromem demence – 46 lůžek  
respitní pobyty, SOS lůžka – 4 lůžka  
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kraj: Jihočeský 
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Univerzitní centrum pro seniory „PATUP“  
Ústav sociální práce při Zdravotně sociální fakultě JU 
Jírovcova 24, 370 01 České Budějovice  
kontaktní osoba: Mgr. LENKA MOTLOVÁ, Bc. 
tel: 389 037 664 –  poradenská linka (pouze ÚT 13:00-15:00),  
konzultace po telefonické dohodě 
fax: 387 318 776 
e-mail: motlova@zsf.jcu.cz  
web: www.zsf.jcu.cz 
činnost: poradenská linka, osobní konzultace, svépomocná skupina 
 
CHÝNOV  
Domov důchodců, Zámecká 1, 391 55 Chýnov  
kontaktní osoba: MAGDA DRBALOVÁ 
e-mail : magda.drbalova@volny.cz 
tel: 381 406 217  
činnost: poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská služba 
lůžkové oddělení pro všechny klienty – kapacita 21 lůžek  
 
PÍSEK  
Blanka - středisko Diakonie ČCE, Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek  
kontaktní osoba: Bc. DANA VLÁŠKOVÁ 
tel: 382 219 057  
fax: 382 219 122  
e-mail: vlaskova@diakoniepisek.cz    
činnost: poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská služba 
VÁŽKA – lůžkové oddělení pro klienty s demencí (8 lůžek) – přednost mají 
klienti z Písecka, denní centrum – pro klienty s demencí (3 klienti)  
DOMOVINKA – zařízení s komplexní péčí o seniory  
lůžkové oddělení pro všechny klienty – kapacita 32 lůžek 
 
PÍSEK  
Prácheňské sanatorium, o.p.s., 17. Listopadu 2444, 397 01 Písek  
tel/fax: 382 217 777 – poradenská linka (PO-PÁ 7:00-15:30), 774 774 085 
web: www.alzheimercentrum.cz  
e-mail: sanatorium@alzheimercentrum.cz, metodik@alzheimercentrum.cz   
lůžkové oddělení pro všechny klienty – kapacita 63 lůžek  
pobočka – LOUCKÝ MLÝN  
Radčice 58, 389 01 Vodňany  
kontaktní osoba: metodik oš. péče PETRA TESAŘOVÁ – 774 774 085 
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lůžkové oddělení především pro klienty s demencí – kapacita 59 lůžek 
činnost: poradenská linka, osobní konzultace  
 
kraj: Královéhradecký 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
Středisko diakonie ČCE  
Benešovo nábřeží 1067, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
kontaktní osoba: ZDENĚK HOJNÝ  
tel: 499 621 094  
fax: 499 621 296  
e-mail: dvur.kralove@diakoniecce.cz  
web: www.diakoniecce.cz  
činnost: poradenská linka, osobní konzultace, respitní péče, pečovatelská 
služba, denní centrum pro seniory (6 míst) 
trvalé pobyty pro lidi s demencí (10 lůžek) – pro obyvatele Královéhr. kraje 
 
TÝNIŠTĚ nad ORLICÍ  
Geriatrické centrum, Turkova 785, 517 21 Týniště n. Orlicí  
kontaktní osoba: JITKA HEJNOVÁ  
tel: 494 371 380 – poradenská linka (PO – PÁ 7:00-16:00)  
osobní konzultace (PO – PÁ 7:00-15:00)  
e-mail: geriacentrum@tiscali.cz 
činnost: poradenská linka, osobní konzultace  
denní centrum pro klienty se syndromem demence  
 
kraj: Karlovarský 
KARLOVY VARY  
Farní Charita, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary  
kontaktní osoba: DITA MATOUŠOVÁ, JUDr. JANA KLIMEŠOVÁ 
tel: 353 434 230, 731 433 036 
fax: 353 434 213 
e-mail: poradna@charitakv.cz   
web: www.charitakv.cz  
činnost: poradenská linka, svépomocné skupiny,  
odlehčovací služba 24 hodin denně 
denní centrum – kapacita 19 míst, odlehčovací služba 3 klientů, týdenní 
stacionář  
  
kraj: Liberecký 
LIBEREC  
Oddělení geriatrie a následné péče,  
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Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 01 Liberec 1 
kontaktní osoba: Prim. MUDr. ALENA JIROUDKOVÁ,  
Mgr. LUCIE PTÁČKOVÁ  
tel: 604 759 779 – 24 hodin denně 
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz , francu.lucie@seznam.cz 
web: http://cals.liberec.sweb.cz  
činnost: poradenská linka (24 hodin denně), osobní konzultace, svépomocné 
skupiny, edukační činnost  
  
kraj: Středočeský 
LIBICE nad CIDLINOU 
Středisko Diakonie ČCE, Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou 
kontaktní osoba: Mgr., Bc. EVA HAVELKOVÁ, DiS. 
tel: 325 637 304 – poradenská linka (PO – PÁ 8:00 -16:00) 
fax:325 637450 
činnost: poradenská linka, pečovatelské služba 
denní centrum pro klienty s demencí – kapacita 15 míst 
lůžkové oddělení pro všechny klienty – kapacita 28 lůžek 
Domov se zvláštním režimem Opolany – 9 míst 
e-mail: eva.havelkova@libice.diakoniecce.cz  
web: www.libice.diakoniecce.cz  
psychiatr: MUDr. Slavomír Pietrucha  
 
MĚLNÍK 
Centrum seniorů Mělník, Domov Vážka, Fűgnerova 3523, 276 01 Mělník 
kontaktní osoba: RENATA SVOBODOVÁ 
tel: 605 231 904 
e-mail: r.svobodova@ssmm.cz 
web: www.ssmm.cz 
činnost: poradenská linka, konzultace, trvalé pobyty, respitní pobyty 
oddělení Vážka (42 klientů) 
psychiatr: MUDr. Slavomír Pietrucha 

 
PŘÍBRAM  
SANCO – Sdružení domácí péče, Čechovská 57, 291 05 Příbram 8  
kontaktní osoba: MARIE BLATOŇOVÁ  
tel: 318 427 424, 736 611 680  
e-mail: blatonovam@seznam.cz, kancelar.sancopece@seznam.cz   
činnost: poradenská linka, svépomocné skupiny, respitní péče  
denní stacionář pro klienty s demencí – týdenní pobyty 
domov rodinného typu, ošetřovatelské oddělení 
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kraj: Vysočina 
MYSLIBOŘICE  
Středisko Diakonie ČCE, Myslibořice 1, 675 60  
kontaktní osoba: ILONA PELÁNOVÁ, VLADIMÍRA RŮŽIČKOVÁ 
tel: 568 834 947, 568 834 948 
fax: 568 834 930  
e-mail: socialni@domovmysliborice.cz  
web: www.domovmysliborice.cz    
činnost: domov se zvláštním režimem – 12 lůžek 
poradenská linka (PO – PÁ 9:00-15:00) 
odlehčovací služby – 3 lůžka 
domov pro seniory – 106 lůžek 
domov pro osoby se zdravotním postižením – 6 lůžek 
 
kraj: Olomoucký 
OLOMOUC 
Občanské sdružení Pamatováček ČALS Olomouc 
Karafiátova 5, 779 00 Olomouc  
kontaktní osoba: EVA KLEVAROVÁ, Mgr. HANA ŠTĚPÁNOVÁ 
tel: 585 426 110, 732 452 596  
e-mail: pamatovacek@pamatovacek.cz   
činnost: poradenská linka, konzultace, svépomocné skupiny, respitní péče, 
denní stacionář 
 
SOBOTÍN 
Středisko Diakonie ČCE, Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín  
kontaktní osoba: PETRA PŘÍKOPOVÁ 
Ing. HANA ŘEZÁČOVÁ – ředitelka domova 736 627 699  
tel: 583 237 176, 583 237 293 – poradenská linka (PO – PÁ 8:00-14:00) 
fax: 583 237 177  
e-mail: sobotin@diakoniecce-sobotin.cz 
web: www.diakoniecce.cz/sobotin.html 
činnost: poradenská linka, osobní konzultace, respitní péče 
kapacita domova – 140 obyvatel 
lůžkové oddělení pro klienty se syndromem demence – kapacita 30 lůžek 
 
kraj: Moravskoslezský  
OSTRAVA  
Slezská Diakonie Centrum denních služeb – Domovinka Siloe 
Rolnická 55, 709 00 Ostrava  
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kontaktní osoba: Bc. MARTA MACHOVÁ 
tel: 596 617 581, 733 142 425  
e-mail: siloe@slezskadiakonie.cz  
činnost: poradenská linka, konzultace, odlehčovací služba, svépomocné 
skupiny, centrum denních služeb  
  
kraj: Pardubický 
 
kraj: Plzeňský  
PLZEŇ  
Středisko Městské charity Plzeň, Polední 11, 312 00 Plzeň  
kontaktní osoba: ALICE PRŮCHOVÁ 
tel: 377 459 157, 731 433 116 
web: www.mchp.cz  
činnost: poradenská linka, konzultace, ošetřovatelská, pečovatelská služba a 
osobní asistence 
týdenní stacionář – kapacita 8 míst a domov se zvláštním režimem –  
kapacita 24 míst 
 
kraj: Zlínský 
UHERSKÝ BROD  
Denní stacionář Domovinka (Oblastní charita) 
Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod  
kontaktní osoba: ING. PETR HOUŠŤ 
tel: 572 631 388, 724 651 272 
e-mail: domovinka@uhbrod.charita.cz   
web: www.uhbrod.caritas.cz 
činnost: poradenství 
denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou chorobou – kapacita 10 míst 
 
VSETÍN 
Letokruhy, o.s., Tyršova 1271, 755 01 Vsetín 
kontaktní osoba: Mgr. HELENA PETROUŠKOVÁ 
tel: 571 999 225, 777 565 030 (poradní linka – nepřetržitě) 
e-mail: helena.petrouskova@letokruhy-vs.cz  
web: www.letokruhy-vs.cz  
činnost: denní stacionář ve Valašské Polance 378, poradenská linka, respitní 
péče, svépomocné skupiny, trénink paměti, reminiscenční terapie54 
                                                 

54  http://www.alzheimer.cz/index.php?PageID=522, [staženo dne 7. 5. 2012]. 
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Příloha II. Co dělat, pokud máte podezření 
 

Co dělat, pokud máte podezření, že Váš blízký zapomíná víc,                    
než je zdrávo? 

 
Základní rada je: vyhledejte lékaře.  Pokud se chcete ujistit, že vyšetření 

lékaře je opravdu nutné, zkuste si vyplnit následující dotazník. Ten Vám 
pomůže zjistit, jestli je zapomínání Vaší maminky, tatínka nebo partnera 
normální, způsobené únavou či stresem anebo zda je chorobné.  

Test je úplně jednoduchý, na otázky odpovídejte následovně (v závorce     
je bodové ohodnocení odpovědi): 

• ano, často (0 bodů)  
• někdy (1 bod)  
• ne, nikdy (2 body) 

1. Jak často se Váš blízký opakuje anebo se ptá znovu a znovu na to samé? 
2. Zapomíná Váš blízký více než dříve (především na věci, které se staly 

nedávno)? 
3. Zapomíná Váš blízký brát léky anebo nakoupit najednou více věcí? 
4. Zapomíná Váš blízký na schůzku, svátek nebo rodinnou oslavu? 
5. Je Váš blízký smutnější nebo bezradnější než dříve? 
6. Má Váš blízký problémy s počítáním případně s vedením účtu? 
7. Ztrácí Váš blízký zájem o dřívější záliby a koníčky? 
8. Potřebuje Váš blízký pomoc nebo alespoň radu při jídle, oblékání či   

hygieně? 
9. Je Váš blízký vznětlivější, podezíravý, neklidný, mluví nesmyslně 

anebo vidí a slyší věci, které neexistují? 
10. Zhoršila se schopnost Vašeho blízkého řídit automobil? 
11. Jak často hledá Váš blízký slova, mluví méně plynule anebo zapomíná 

jména? 
 

Pouze maximální možný počet bodů (22) odpovídá normě. Pokud je 
výsledek testu 20 a méně bodů, vyhledejte pomoc lékaře.55 
 

                                                 
55 http://www.alzheimer.cz/?PageID=564, [staženo dne 7. 5. 2012]. 
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Příloha III. Deset příznaků, které by vás měly varovat 
 
JEDNÁ SE O ALZHEIMEROVU CHOROBU? 
DESET PŘÍZNAKŮ, KTERÉ BY VÁS MĚLY VAROVAT: 
  
1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly 

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla 
spolupracovníků a vzpomenout si na ně později, je normální. Lidé trpící 
duševní chorobou, jako je například Alzheimerova nemoc však zapomínají 
častěji a nevzpomenou si ani později. 

 
2. Problémy s vykonáním běžných činností 
Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev 
stát v kastrolu na sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé 
trpící Alzheimerovou chorobou například připraví jídlo a nejen,                       
že ho zapomenou dát na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec udělali. 

 
3. Problémy s řečí  
Každý má někdy problém najít správné slovo, ale člověk s Alzheimerovou 
chorobou zapomíná i jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými, a jeho 
věty pak nedávají smysl. 

 
4. Časová a místní dezorientace 
Každý někdy zapomene, jaký je den a kam vlastně jede, je to normální.        
Ale lidé s Alzheimerovou nemocí se ztratí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, 
jak se tam dostali, ani jak se dostanou domů. 

 
5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek 
Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, 
které mají na starosti. Lidé s Alzheimerovou nemocí úplně zapomenou,          
že nějaké dítě existuje. Mohou se i nesmyslně obléknout, například si vezmou 
na sebe několik košil nebo halenek najednou. 

 
6. Problémy s abstraktním myšlením 
Bilancování šekové knížky může někoho vyvést z míry, když je trochu 
komplikovanější než jindy. Člověk s Alzheimerovou nemocí může úplně 
zapomenout, co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat. 
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7. Zakládání věcí na nesprávné místo 
Každý někdy někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou 
nemocí dává věci na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky               
nebo hodinky do cukřenky. 

 
8. Změny v náladě nebo chování 

Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s Alzheimerovou nemocí podléhá 
prudkým změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne 
návalu hněvu, i když k tomu nemá žádný zjevný důvod. 

 
9. Změny osobnosti 
Lidské povahy se běžně do určité míry mění s věkem. Ale člověk                      
s Alzheimerovou nemocí se může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy 
velmi zmateným, podezíravým nebo ustrašeným. 

 
10. Ztráta iniciativy 
Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, zaměstnáním             
nebo společenskými povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť do práce 
opět brzy dostaví. Člověk s Alzheimerovou nemocí může propadnout naprosté 
pasivitě a potřebuje neustále podněty, aby se do něčeho zapojil. 
Tyto informace jsou čerpány z listů České Alzheimerovské společnosti 
(ČALS)56. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 http://www.alzheimer.cz/?PageID=563, [staženo dne 7. 5. 2012]. 
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Příloha IV. Test MMSE 
 

Mini-Mental State Examination 
 
1. Orientace 
Položte nemocnému následující otázky: 

• "Které je roční období?" 

• "Který máme nyní rok?" 

• "Kolikátého je dnes?" 

• "Který den v týdnu je dnes?" 

• "Který je měsíc?" 

• "Ve kterém jsme městě?" 

• "Ve kterém jsme okrese?" 

• "V jaké jsme zemi?" 

• "Jak se jmenuje místo, kde teď jsme?" 

• "V kolikátém jsme poschodí?" 
 

2. Opakování a paměť 
Upozorněte nemocného, že budete vyšetřovat paměť: "Nyní vyjmenuji tři 

věci. Až je všechny vyjmenuji, budu chtít, abyste je zopakoval. Dobře si je 
zapamatujte. Za několik minut se Vás na tyto předměty znovu zeptám." 
• LOPATA 
• ŠÁTEK 
• VÁZA 

"A nyní prosím slova zopakujte." 

• LOPATA 

• ŠÁTEK 

• VÁZA 
Pokud není pacient schopen splnit úkol, opakujte výrazy, dokud si je 

nezapamatuje. Maximálně však pětkrát. Je to podmínka pro další úkoly. 
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3. Pozornost a počítání 
"Nyní odečtěte od 100 vždy číslo 7. Až odečtete pětkrát za sebou, 

skončete." 

• 93 86 79 72 65 
Jestliže testovaný udělá chybu a od chybné hodnoty dál odečítá správně, 

počítejte pouze tuto chybu. 
Alternativa: Pokud testovaný nechce počítat, vyzvěte jej: "Hláskujte 

pozpátku slovo POKRM." 

• M R K O P 
 

4. Vybavování 
"A teď prosím zopakujte slova, která jsem Vám před chvílí říkal." 

• LOPATA 

• ŠÁTEK 

• VÁZA 
 

5. Poznání předmětů 

• "Co je to?" Ukažte hodinky. 

• "Co je to?" Ukažte tužku. 
 

6. Opakování 
Vyzvěte nemocného, aby po Vás opakoval následující větu: 

• "První pražská paroplavba." 
 
7. Stupňovaný příkaz 
Položte před pacienta čistý papír. "Nyní vezměte do pravé ruky tento papír, 

přeložte jej napůl a dejte ho na podlahu." 

• 1. stupeň: uchopení papíru do pravé ruky 

• 2. stupeň: přeložení papíru na polovinu 
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• 3. stupeň: položení papíru na podlahu 
 
 
8. Reakce na psaný pokyn 
Napište na papír čitelný pokyn "ZAVŘETE OČI". Ukažte pacientovi 

napsaný pokyn a vyzvěte jej: 

• "Přečtěte, co je tady napsáno, a udělejte to." 
 

9. Psaní 
Dejte pacientovi psací potřeby a papír a vyzvěte jej: 

• "Napište libovolnou větu." 
Věta musí být smysluplná a napsaná spontánně. Může obsahovat chyby, ale 

musí mít podmět a přísudek. 
 

10. Malování podle předlohy 
Dejte pacientovi opět papír a psací potřeby. Požádejte ho, aby podle 

předlohy nakreslil následující obrazec. 

 
Pro započítání bodu musí být zachováno všech 10 úhlů a dva musí být 

v překřížení. Průnik obou pětiúhelníků musí tvořit čtyřúhelník. Roztřesení a 
rotace obrazce nevadí. 
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Příloha V. Test hodin 
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Příloha VI. Barthelův test 
 

Barthelův test základních všedních činností. 
/ADL-activity daily living) 

 
 
 

Činnost: Provedení činnosti: Bodové       
skóre 

1. Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10 
  S pomocí 05 
  Neprovede 00 

2. Oblékání Samostatně bez pomoci 10 
  S pomocí 05 
  Neprovede 00 

3. Koupání Samostatně nebo s pomocí 05 
  Neprovede 00 

4. Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 05 
  Neprovede 00 

5. Kontinence moči Plně kontinentní 10 
  Občas inkontinentní 05 
  Trvale inkontinentní 00 

6. Kontinence stolice Plně kontinentní 10 
  Občas inkontinentní 05 
  Inkontinentní 00 

7. Použití WC Samostatně bez pomoci 10 
  S pomocí 05 
  Neprovede 00 

8. Přesun lůžko-židle Samostatně bez pomoci 15 
  S malou pomocí 10 
  Vydrží sedět 05 
  Neprovede 00 

9. Chůze po rovině Samostatně nad 50 metrů 15 
  S pomocí 50 metrů 10 
  Na vozíku 50 metrů 05 
  Neprovede 00 

10. Chůze po schodech Samostatně bez pomoci 10 
  S pomocí 05 
  neprovede 00 
 
Hodnocení stupně závislosti 

 
Závislost Body 
Vysoce závislý 00 – 40 bodů 
Závislost středního stupně 45 – 60 bodů 
Lehká závislost 65 – 95 bodů 

Hodnocení: 

nezávislý 96 – 100 bodů 
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Příloha VII. Riesbergova škála GDS 
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Příloha VIII. Test Euro-ADAS 
 
EURO-ADAS – Škála hodnocení Alzheimerovy choroby 
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