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Ischemické skóre Hachinského 

 

Tento test byl vytvořen jako pomůcka k odlišení demence primárně 

degenerativního původu (např. ACH) a demencí vaskulárních. Pokud je příznak či soubor 

příznaků přítomen, hodnotíme počtem bodů uvedených v závorce. Pokud není přítomen, 

hodnotíme nulou. 

 

Náhlý začátek (2 body) 

Kolísavý průběh (2body) 

Cévní mozková příhoda v anamnéze (2 body) 

Ložiskové neurologické příznaky (2 body) 

Ložiskový neurologický nález (2 body) 

Náhlá či stupňovitá zhoršení stavu (1 bod) 

Noční stavy zmatenosti (1 bod) 

Relativní zachování původní osobnosti (1 bod) 

Depresivita (1 bod) 

Somatické stesky (1 bod) 

Emoční výkyvy (1 bod) 

Hypertenze (1 bod) 

Aterosklerotické postižení cév (1 bod) 

 

Hodnocení nálezu 

4 a méně: jedná se spíše o primární degenerativní demenci 

5 – 6: pravděpodobně smíšená demence 

7 a více: pravděpodobně vaskulární demence 



 

Seznam práv klienta s Alzheimerovou chorobou 

 

Klient má právo: 

 být informován o své diagnóze 

 mít odpovídající kontinuální lékařskou péči 

 mít možnost pracovat tak dlouho, jak jen to je možné 

 mít možnost rozhodovat se samostatně, pokud je toho schopen 

 mít možnost volit si způsob léčby, pokud chce 

 mít právo na to, aby s ním bylo nakládáno jako s dospělou osobou, ne jako 

s dítětem 

 aby byly jeho pocity brány vážně a respektovány 

 aby, pokud je to možné, nebyl neustále pod vlivem psychotropních léků 

 žít v bezpečném, uspořádaném, předvídatelném a příjemném prostředí 

 mít možnost každodenních smysluplných aktivit 

 mít možnost pravidelně pobývat venku 

 mít možnost fyzického kontaktu, včetně objetí, něžností a doteků rukou 

 mít možnost kontaktu s osobou, která zná jeho život, jeho kulturní a 

náboženské tradice 

 mít možnost rozhodovat, jak budou využívány jeho prostředky 

 být v péči zkušených pečovatelů, kteří projevy ACH znají 

 

Zdroj: Callone, P. R. a kol. 2008 



 

Informovaný souhlas pro klienta s ACH 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

Katedra Speciální pedagogiky 

M. D. Rettigové 4, 116  39 Praha 1 

Tf. 221 900 279 

 

 

Studentka …………………………….. je studentkou katedry speciální pedagogiky 

UK PedF., zpracovává diplomovou práci na téma Alzheimerova choroba.  Součástí 

diplomové práce jsou případové studie osob s Alzheimerovou chorobou. Případové studie 

budou zpracovány na základě rozhovoru s Vámi a popř. nahlédnutím do Vašich osobních 

spisů. 

Veškeré údaje takto získané budou anonymní a budou využity pouze pro účel 

diplomové práce.  

Tímto Vás žádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním získaných údajů.  

Já ………………………………………………………………………………….. 

souhlasím se zpracováním dat při zachování mé anonymity.  

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte prosím studentku ………………….., 

email na studentku, popř. vedoucí práce ………………………………, e-mail na vedoucí 

práce.  

 

V Praze dne ………………….. 

 

 


