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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péči u nemocných s Alzheimerovou 

chorobou. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se zabývám informacemi      

o Alzheimerově chorobě, vyšetřovacími metodami, příznaky, léčbou, péčí o pacienta     

i rodinné příslušníky a organizacemi, které nemocným a příbuzným pomáhají, například 

Česká alzheimerovská společnost. V empirické, části použiji kvalitativní výzkumnou 

metodu, případovou studii, podle modelu Marjory Gordon u dvou pacientů 

s Alzheimerovou demencí. Cílem výzkumného šetření bylo porozumět individualitě 

ošetřovatelského procesu ve skutečném prostředí u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

zdravotnické veřejnosti a porovnat ošetřovatelskou péči u vybraných pacientů pro 

případovou studii pomocí funkčních vzorců zdraví Marjory Gordon. 

Klíčová slova:  
Alzheimerova demence, demence, kognitivní funkce, komunikace, ošetřovatelská péče, 

případová studie 

  



ABSTRACT 

The thesis deals on nursing care of patients with Alzheimer's disease. The work 

consists of two parts. The theoretical part is focused on Alzheimer's disease, diagnostic 

methods, symptoms, therapy, care for the patient and patient´s family members and 

organizations that help patients and relatives, such as the Czech Alzheimer Society. 

Qualitative research method, case study by Marjory Gordon model is used in the 

empiric part. The aim of the research was to understand the individuality of the nursing 

process of patients with Alzheimer's disease in a real hospital environment and compare 

public health nursing care for patients selected for a case study using functional health 

patterns Marjory Gordon 
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Alzheimer's disease, dementia, cognitive function, communication, nursing care, case 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů 

s Alzheimerovou demencí. Téma jsem si vybrala z důvodu zájmu o problematiku 

psychiatrie. Obecně tvoří Alzheimerova demence asi 50 % všech demencí. Stala           

se jednou z nejčastějších demencí, jež v sobě skrývá množství prvků psychiatrické         

a gerontologické péče. Podle statistik se odhaduje, že Alzheimerovou nemocí trpí více 

než 6 % lidí nad 65 let. V České republice je zhruba 120 000 až 130 000 nemocných. 

(Kalvach, 2004) 

 O Alzheimerově nemoci již vyšlo mnoho publikací, které přibližují 

problematiku etiologie, příznaků a medicínských termínů všem čtenářům. Touto 

bakalářskou prací poukazuji na problematiku ošetřování a poskytování péče 

zdravotnickému personálu na odděleních, kde se sestry nemohou o takoveho pacienta 

starat. Byla bych ráda, kdyby jim má práce pomohla nastínit a upřesnit, jak provádět 

ošetřovatelskou péči o pacienta s Alzheimerovou demencí v případech, kdy se vyskytne 

na jejich pracovištích. 

Teoretická část začíná obecným úvodem do gerontologie a geriatrie. Dále v ní 

stručně popisuji dělení demencí a zaměřuji se na Alzheimerovu nemoc, její 

charakteristiku, vyšetřovací metody, příčiny, příznaky a léčbu. Podle mého názoru        

je důležitá i péče o příbuzné, které je věnována další kapitola. V neposlední řadě jsem 

zmínila i nejpopulárnější instituci poskytující informace a péči pacientům i nemocným 

s Alzheimerovou nemocí. Dále se věnuji deliriu a depresi, které úzce souvisí s touto 

chorobou. Poslední kapitola byla věnována Marjory Gordon, autorce jednoho z modelů 

v ošetřovatelství, který jsem si vybrala k tvorbě kasuistiky. 

Empirická část se skládá ze dvou případových studií. V kasuistikách se jedná        

o muže a ženu, kteří mají jako jednu z hlavních diagnóz Alzheimerovu nemoc. Oba 

nemocní jsou ve středně těžkém stádiu onemocnění. Informace získané pro případovou 

studii jsem rozdělila na část lékařskou a ošetřovatelskou. Lékařská část obsahuje 

anamnézu, diagnózy a terapii. Při tvoření ošetřovatelské části případové studie jsem 

zvolila sběr dat podle modelu Marjory Gordon. Cílem mé bakalářské práce bude 

porozumět individualitě ošetřovatelského procesu ve skutečném prostředí u pacientů 

s Alzheimerovou chorobou zdravotnické veřejnosti. Druhým cílem je porovnání péče     

u obou pacientů, což popisuji v kapitole Diskuze. 
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1.1 

1 Stárnutí a stáří 

Stárnutí je proces, chcete-li životní etapa, kterým musí projít každý z nás. Stáří 

je označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. (Kalvach a kol., 

2004, s. 47). Jedná se o velmi složitý multifaktoriální děj, kde se uplatňuje jak genetický 

potenciál, tak i faktory zevního prostředí. V historii bylo stáří akceptováno a uznáváno. 

Dnes jsou podle mého názoru staří lidé společností devalvováni. 

Kalvach a Mikeš (2010) dělí stáří na kalendářní, sociální a biologické. 

Kalendářní stáří je jasně vymezitelné, ale nepostihuje individuální rozdíly. Z pojetí 

B.L. Neugartenové je odvozeno současné orientační členění stáří. Lidé ve věku 65 až 74 

let: jsou označeni jako mladí senioři, 75 až 84 let: staří senioři a 85 a více let: velmi staří 

senioři. 

Sociální stáří se zabývá proměnou sociálních rolí a potřeb, životního stylu                  

i ekonomického zabezpečení. Pojem sociální stáří upozorňuje na společné zájmy i na 

rizika seniorů, k nimž patří například maladaptace na penzionování, ztráta životního 

programu a společenské prestiže, osamělost, pokles životní úrovně, hrozba ztráty 

soběstačnosti, věková segregace a diskriminace (ageismus). Za počátek sociálního stáří 

je ve většině případů považován vznik nároku na starobní důchod či skutečné 

penzionování. (Kalvach a kol., 2004, s. 47). 

Biologické stáří označuje míru pro involuční změny daného jedince. Jeho vymezení    

se však nedaří sjednotit. (Kalvach a kol., 2004, s. 48). 

Gerontologie a geriatrie 

Gerontologie pochází z řeckého gerón - starý a logos - nauka, tudíž gerontologie 

v doslovném překladu znamená věda či nauka o stárnutí. Zabývá se problematikou 

starých lidí a života ve stáří. 

Gerontologie má tři hlavní části, které spolu v praxi vždy souvisí. Jako první 

bych uvedla teoretickou gerontologii, která vychází čistě z teorie o mechanismu stárnutí 

člověka. Vytváří hypotézy a teorie stárnutí. Druhá se nazývá klinická gerontologie         

a zabývá se člověkem jako komplexním jedincem ve zdraví a především v nemoci. 

Starého člověka zkoumá s jeho biologickými, psychickými i sociálními aspekty. Část 

klinické gerontologie, která se orientuje na choroby ve stáří, se nazývá geriatrie             

či geriatrická medicína. Za zakladatele geriatrie je považován Ignaz Leo Nádher.  
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Geriatrická medicína se uplatňuje napříč všemi obory a snaží se přiblížit 

seniorskou problematiku zdravotního a funkčního stavu. Přibližuje specifické potřeby 

geriatrických pacientů, zvláštnosti v léčbě, klinickém obrazu, průběhu, vyšetření, 

prevenci i sociálních souvislostech chorob ve stáří. (Kalvach a kol., 2004, s. 49). 

V České republiceje tento obor od roku 1983, ale již v roce 1843 přednášel Hamerník     

na lékařské fakultě v Praze o nemocech ve stáří. Jako poslední je gerontologie sociální 

(populační), která zkoumá vztahy mezi společností a starou populací. 

Podle Pacovského (1990, s. 74) je „ jedním z nejzávažnějších problémů klinické 

gerontologie je demence, dementní syndrom. V gerontopsychiatrii jednoznačně 

dominuje. Bylo zjištěno, že přibližně 3 až 5 % lidí starších 65 let trpí závažným 

dementním syndromem a ve skupině lidí starších 80 let pak toto procento dosahuje již 

výše 10 procent. Je ovšem mnoho diskusí o definici demence. Demence je globální 

deteriorace jednotlivých intelektových, emočních a konativních schopností ve stavu 

neporušeného vědomí (Roth). Jiní hodnotí demenci jako dlouhodobé snížení mentálních 

schopností a výkonností, jako důsledek organických změn mozku s tendencí k progresi. 

Nejsou-li léčeny, jsou nezvratné. Demence je charakterizována také poruchou 

orientace, paměti, chápání, uvažování, učení a úsudku. Sníženy jsou etické standardy      

a schopnost rozhodování (Handlíček).“. 
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2 Přehled demencí 

V různém časovém období se rozdělení demencí měnilo jednak podle autorů  

a psychiatrických směrů, ale také podle nových poznatků vědy. (Kučerová, 2006, s. 13) 

Podle Kučerové (2006, s. 13) lze říci, že existují i další dělení demencí například: „ 

Americký klinický profesor a ředitel oddělení neuropsychiatrie v městské nemocnici 

v Clevelandu, Louis J. Karnosh, společně se svým kolegou Edwardem M. Zuckerem 

v roce 1945 řadí demence mezi organické reakční typy. Kromě jiných rozlišují :  

• Psychózy s mozkovou aterosklerózou, kam patří: mentální symptomy při maligní 

hypertenzi, mentální symptomy při prosté ateroskleróze, presenilní 

(Alzheimerova) demence a Pickova nemoc 

• Senilní psychózy: prostá deteriorace, delirózní typy a typy zmatenosti, depresivní  

a agitované typy, paranoidní typy a presbyofrenický typ. 

O 14 let později, roku 1959, rozlišuje profesor Mysliveček ve své knize 

Speciální psychiatrie demence podle:  

1. Psychické změny při encefalopatiích (sem řadíme dementia encephalopatica,  

různé encefalitidy, choreu Sydenhami, choreu Huntingtoni, roztroušenou 

sklerózu a mozkový nádor) 

2. Psychické změny při zranění mozku 

3. Psychické změny při epilepsii 

4. Psychické změny při lues cerebri 

5. Věkové involuční duševní změny: presenilní a senilní (mezi senilní řadíme  

 Alzheimerovu nemoc, Pickovu chorobu nebo Jakobovu chorobu). (Kučerová, 

2006, s.14) 

Podle Jiráka, Holmerové a Borzové (2009) by se demence daly dělit, i když ne 

zcela přesně, do dvou skupin: 

1. Demence mající za podklad atroficko-degenerativní proces mozku. 

2. Demence symptomatické, které vycházejí z celkových onemocnění, infekcí,  

 intoxikací, úrazů, nádorů, cévních poruch, metabolických změn a jiných poruch 

postihujících mozek. Symptomatické demence lze rozdělit do dvou podskupin: 

- demence vaskulární 

- ostatní symptomatické demence. 
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2.1 

2.2 

2.3 

Vybrala jsem si dělení podle Jiráka a kol. (2009), jelikož si myslím,                  

že je nejpřehlednější a velice dobře se mi pracovalo s jeho literaturou. Píše srozumitelně 

a čtivě s logicky na sebe navazujícími kapitolami. 

Atroficko-degenerativní procesy 

Jedná se o procesy vedoucí ke snížení počtu nervových buněk, snížení počtu 

zápojů (synapsí) nervových buněk, k poruše funkce nervových buněk (neuronů)              

i pomocných nervových buněk (neuroglie). Tvoří se a ukládá patologická bílkovina.      

U těchto bílkovin probíhá celá řada degenerativních dějů. Nejdůležitější je tzv. 

apoptóza. Apoptóza je zakódovaná v genetickém materiálu každé buňky, jedná                  

se o naprogramovanou buněčnou smrt. U neurodegenerativních chorob dochází 

k častějším aktivacím těchto genů, a tudíž i k častějším apoptotickým příhodám. Mezi 

jiné neurodegenerativní děje patří uvolnění nadměrného množství volných kyslíkových 

radikálů. Jedná se o chemické skupiny obsahující kyslík, který má schopnost se rychle 

vázat na tkáně a enzymy. Lidský mozek je vybaven několika enzymy, které mají za úkol 

likvidovat volné kyslíkové radikály. Pokud jsou tyto látky tvořeny ve větším množství    

a nejsou dostatečně likvidovány, vážou se na různé tělesné tkáně a ničí je (například     

na stěny nervových buněk). U Alzheimerovy nemoci dochází k ukládání beta-amyloidu 

a rovněž je degenerován tau-protein. V důsledku neurodegenerace dochází k porušení 

funkce mozku, což vede ke vzniku syndromu demence. (Jirák a kol. 2009, s.19) 

Vaskulární demence 

Poškození mozku vzniká na podkladě cévní poruchy. Jedná se o uzávěr tepny, 

která vyživuje mozek a způsobí mozkový infarkt. Demence vznikají na základě 

drobných mnohočetných mozkových infarktů (mnohdy pouze mikroinfarktů). Objevují 

se také jako rozsáhlejší mozkové infarkty v oblastech, které jsou důležité pro paměť. 

(Jirák a kol., 2009, s.20) 

Ostatní symptomatické demence 

Vznikají na podkladě celkových onemocnění organizmu, které postihují               

i mozek, na základě intoxikací (otrav), infekcí a zánětů, úrazů mozku, nádorů mozku      

a dalších. Mezi tyto demence náleží například demence infekční, prionové, metabolické, 

traumatické etiologie a další. (Jirák a kol., 2009, s.20) 
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3 Alzheimerova demence 

Alzheimerova choroba se řadí mezi neurodegenerativní onemocnění. Klinicky   

se řadí mezi demence. Je to jedna z nejčastěji se vyskytujících demencí vůbec. (Kalvach 

a kol., 2004, s. 547). Alzheimerova choroba vede k úbytku některých populací neuronů 

(nervových buněk) a v důsledku toho k mozkové atrofii (úbytku tkáně). Všechny tyto 

pochody pak mají za následek vznik syndromu demence. (Jirák a kol. 2009, s.29). 

Alzheimerova choroba se dělí podle doby projevu prvních klinických příznaků na formu 

s brzkým začátkem (presenilní), kde se příznaky objevují dříve než v 65 letech, a na 

častější formu s pozdním začátkem (senilní), kde se příznaky projevují v 65 letech 

života a později. (Kalvach a kol., 2004, s. 547) 

S vysokou statistickou pravděpodobností lze vyjádřit, že přiblině 4-5 % populace 

ve věku 65 let trpí klinickou formou demence. Statistiky hovoří o tom, že polovina 

z nich trpí Alzheimerovou nemocí. Výskyt této choroby se pak za každých 5 let 

přibližně zdvojnásobí. Forma s časným začátkem je obvykle vzácnější, i když ve věku 

kolem 60 let se začíná vyskytovat poměrně často. (Kalvach a kol., 2004, s. 547). Jiné 

prameny uvádí, že Alzheimerovou chorobou trpí 1-6 % osob starších 65 let a u lidí 

starších 80 let je tato pravděpodobnost mezi 10-20 %. Zhruba ve 20 % se vyskytuje 

nemoc familiárně a u zbylých 80 % je sporadicky. (Ambler, 2000, s. 46) Celkový počet 

pacientů v České republice, kteří onemocněli demencí se odhaduje na 100 000 osob. 

Četnost výskytu (prevalence) je tedy přibližně 1 % všech občanů. (Jirák a kol., 2009,    

s. 21). Při pohledu do zahraničí Grossberg G. a Kamat S.ve své knize Alzheimers the 

latest assessment and treatment strategies, 2011, uvádí, že roku 2011 bylo 4,5 milionu 

obyvatel Spojených Států Amerických postižených Alzheimerovou demencí a roku 

2050 stoupne toto číslo až na 13,5 milionu.  

Ambler (2000, s. 47) uvádí „Alzheimerova choroba začíná obvykle pomalu, 

nenápadně po 60 letech, vzácněji i kolem 50 let“. Od objevení prvních příznaků 

choroby až k úmrtí člověka obvykle uplyne 7-10 let. U žen se vyskytuje dvakrát častěji 

než u mužů. Byly ovšem popsány případy, kdy pacienti s Alzheimerovou demencí žijí     

i déle než 15 let. Naopak existují i maligní průběhy onemocnění, kdy smrt nastává        

do několika let od objevení prvních příznaků. Alzheimerovská demence má plynule 

progresivní charakter, bez výraznějšího kolísání. Někdy se v průběhu demence mohou 

objevit fáze nápadného zpomalení průběhu (plateau). (Kalvach a kol., 2004, s. 549).  
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3.1 

3.2 

Příčiny Alzheimerovy demence 

  V mozkové tkáni dochází k ukládání chorobně vzniklé bílkoviny mimo nervové 

buňky, která se nazývá beta-amyloid. Tato bílkovina tvoří krystalky. Okolo krystalků 

dochází k dalším neurodegenerativním dějům. Vznikají útvary - neurotické plaky. Beta-

amyloid vzniká z bílkoviny mozkových buněk. V normálním stavu je tělu vlastní            

a nezbytná, nese název amyloidový prekurzorový protein. Ten je za normálních 

okolností štěpen enzymem, který se jmenuje alfa-sekretáza, na krátké rozpustné 

fragmenty. Za patologických podmínek Alzheimerovy nemoci je amyloidový 

prekurzorový protein štěpen enzymy beta- a gama-sekretázami, které vytvářejí delší 

fragmenty než při štěpení alfa-sekretázou. Patologické fragmenty neplní své 

fyziologické úkoly, přestávají být rozpustnými, srážejí se a spojují se navzájem 

v dlouhé řetězce. Tak vzniká beta-amyloid. (Jirák a kol., 2009, s. 29) 

Druhá základní neuropatologická změna u Alzheimerovy nemoci se děje přímo 

v neuronech. Dochází k degeneraci bílkoviny, která nese název tau-protein. Změněný 

tau-protein vytváří vlákna, která vypadají tvarově jako dvojité šroubovice. Vlakna jsou 

podkladem útvarům, které se nazývají neurofibrilární klubka. Neurony obsahující 

neurofibrilární klubka nedokáží plnit svou funkci a zanikají. (Jirák a kol., 2009, s. 30)  

Příznaky Alzheimerovy demence 

Demence začíná nenápadně a plíživě. Jeden z prvních příznaků je zhoršení 

paměti, a to především paměti krátkodobé. Typickým příznakem je, že si nemocní 

vybavují zážitky z dětství a dávných dob, ale vzpomenout si, co dělali včera, je pro ně 

velice těžké. Často si nejsou schopní zapamatovat, o čem mluví nebo kdy si sjednali 

schůzku. Stále opakují jednu a tu samou otázku. Velice brzy se objevuje dezorientace 

v prostoru a čase. Orientaci v prostoru (tzv.vizuospaciální funkce) lze testovat například 

kreslením vzájemně se prolínáních obrazců krychle či kvádru v perspektivě. 

S postupujícím rozvojem demence začínají pacienti bloudit (nejprve vzdáleně od svého 

bydliště a postupem času i doma), zapomínají jména a tváře (prosopagnozie), dokonce   

i svých nejbližších. Dochází k podstatnému snížení intelektu a zpomalení myšlení. 

(Jirák a kol., 2009, s. 31). Kromě zhoršování paměti a špatné orientace mají nemocní 

problémy i v oblasti komunikace. Nesprávně užívají slova, mají potíže s pojmenováním 

známých předmětů (Ambler, 2000). Pacienti s Alzheimerovou demencí si většinou 

nedokáží vybavit své jméno, ani jména blízkých. (Galvin, J. 2003) 



16 

 

3.3 

Alzheimerovu demenci lze rozdělit do tří stupňů: 

• Lehká demence - jsou zde vidět subjektivní poruchy paměti, které si pacient 

uvědomuje, ale i objektivní poruchy paměti měřitelné testovacími metodami. 

Je porušena složka krátkodobé a střednědobé paměti.  

• Střední demence - u střední demence se objevuje dezorientace místem a časem. 

• Těžká demence – paměť je porušena ve více složkách. Pacienti si nejsou schopní 

zapamatovat nové informace, jsou dezorientovaní místem (nepamatují si, kde 

mají v bytě spotřebiče i sociální zařízení ). Nemocní nepoznávají své nejbližší. 

Ve stádiu těžké demence bývají poruchy chůze a jemné motoriky, těžké poruchy 

paměti, aktivit denního života, chování i emocí. (Jirák a kol., 2009, s. 32). 

Obecně bych shrnula Alzheimerovu nemoc jako postupně se rozvíjející demenci, 

kde se plynule rozvíjí její příznaky. Někdy se mohou příznaky na nějakou dobu 

zpomalit či zastavit. Alzheimerova nemoc končí smrtí, většinou za sedm až deset let od 

propuknutí prvních příznaků. Pacienti s Alzheimerovou demencí obvykle umírají 

například na bronchopneumonie nebo jiné choroby, které jsou u jejich zdravých 

vrstevníků léčitelné. Jako další příčiny smrti bych uvedla úrazy. Typické pro demenci 

jsou pády bez jakéhokoliv obranného pohybu. Alzheimerova nemoc se posunula           

na čtvrté až páté místo základních příčin úmrtí. 

Vyšetřovací metody při podezření na Alzheimerovu demenci 

I v dnešní době se diagnóza demence stále podceňuje, přestože již nastalo určité 

zlepšení. Rodina i lékaři hodnotí některé příznaky demence jako příznaky stárnutí bez 

klinického významu a nevěnují jim zaslouženou pozornost. Diagnostika demence je 

proces, ve kterém má hlavní úlohu více složek, které si jsou rovnocenné. Demenci nelze 

diagnostikovat či vyloučit během pár chvil. (Jirák a kol., 2009, s.25)  

3.3.1 Anamnéza 

Pacienti s demencí trpí kromě poruch paměti také anazognozií (neschopnost 

objektivně posoudit vlastní nemoc a obtíže. Je nutné, aby odebraná anamnéza  

od pacienta byla ještě doplněna objektivním názorem blízkých příbuzných, pečovatelů  

a přátel, což shodně uvádějí i další literární prameny. (Topinková, 2005)  
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Při odebírání rodinné anamnézy se soustředíme na výskyt Alzheimerovy 

choroby u přímých příbuzných, jelikož to zvyšuje pravděpodobnost onemocnění o 10-

25 %. V osobní anamnéze se zaměřujeme na pacienty po kraniocerebrálních traumatech 

či vaskulárních rizicích jako je například hypertenze, diabetes mellitusnebo 

hypercholesterolemie. V sociální anamnéze nás zajímá, kde a s kým nemocný bydlí, 

úroveň bydlení (zda-li používá výtah či schody, ústřední topení nebo kamna apod.), kdo 

zajišťuje péči, jaké jsou vztahy v rodině, jestli se má kdo o nemocného starat. (Franková 

a kol., 2011, s.16)  

Velice důležité je znát léky, které pacient užívá či užíval. K lékům se zvýšeným 

rizikem patří léky s anticholinergním účinkem jako jsou tricyklická antidepresiva, 

klasická antipsychotika, některé léky užívané u hyperplazie prostaty nebo                  

u hyperaktivního močového měchýře a některá spasmolytika. Dále patří mezi rizikové 

medikace sedativa, zvláště pak tzv. „Z“ hypnotika jako zolpidem, zopiclon, steroidy, 

opiáty. (Franková a kol., 2011, s.17). Samozřejmě se ptáme i na abúzus alkoholu či 

jiných omamných látek v minulosti. U pracovní anamnézy se ptáme na stupeň 

dosaženého vzdělání, jelikož vyšší vzdělání je určitou ochranou před demencí. Pacienty 

s demencí je třeba trvale dispenzarizovat v intervalech 3-6 měsících. (Topinková, 2005) 

3.3.2 Nynější onemocnění 

Zde platí pravidlo 3 bodů dle amerického ABC demence: 

A. Activity: Činnosti denního života s demencí jsou spojeny s poruchou 

soběstačnosti. Zejména nás zajímají aktivity dne jako je například vaření, 

nakupování, telefonování, hospodaření s penězi či pohyb doma i mimo něj.  

B. Behaviour (chování a emoce): Všechny demence se projevují poruchami 

chování a emocí. U pacientů s Alzheimerovou chorobou se často objevuje apatie 

či deprese. Rovněž se může projevit agitovanost nebo bludy. S Alzheimerovou 

demencí je spojena apatie a deprese nebo bludy.  

C. Cognition (kognitivní funkce): Pro pacienty s Alzheimerovou nemoci je 

typické, že se jim vybavují zážitky z dětství a mládí, ale nevědí, který je právě 

den. Díky tomu si zapomínají brát důležité léky. Ptáme se na začátek a průběh 

onemocnění. U Alzheimerovy demence je typický nenápadný a plíživý začátek 

s postupným zhoršováním příznaků. (Franková a kol., 2011, s.17) 
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Podle Amblera (2000, s. 48) „V objektivním nálezu jsou pozitivní axiální reflexy 

(labiální, sací), ostatní ložiskový nález bývá normální. Choroba může progredovat až do 

terminálních stádií, kdy nemocný není schopen myslet, mluvit, pohybovat se a stav 

odpovídá téměř dekortikaci“. 

3.3.3 Vyšetření kognitivních funkcí 

Mezi vyšetření kognitivních funkcí patří screeningové testy, testy paměti, 

hodnocení řečových schopností a testování frontálních funkcí. Základním kognitivním 

testem u pacientů s Alzheimerovou nemocí je MMSE (Mini Mental State Examination). 

Výhodou je poměrně dobrá specifika pro diagnózu demence a dobré použití při 

monitorování průběhu onemocnění. Velikým úskalím je malá senzitivita testu. Pro 

hranici 24 bodů je senzitivita pouze 63 %, což znamená, že vic jak třetina pacientů 

s demencí by unikla záchytu. Vzhledem k malé citlivosti není tedy test MMSE 

použitelný k časnému záchytu kognitivních postižení. (Franková a kol., 2011, s.19) Je 

tedy nutné doplnit o další testy. Například ACE-R (Addenbrookský kognitivní test – 

příloha E) nebo MoCA test (Montreal Cognitive Assessment). Dalším testem je 

sedmiminutový test, který hodnotí orientaci, paměť, konstrukční schopnosti a slovní 

plynulost. Důležitým testem je Test hodin, který se používá v diagnostice prvního 

kontaktu. Alzheimerova demence se projevuje poruchou paměti, a proto by měl být test 

paměti součástí vyšetření každého pacienta v časném stádiu demence. Můžeme použít 

například Test 5 slov podle Dubiose. Nemocného se ptáme, co měl předchozí den 

k obědu, požadujeme opakování slov po časové prodlevě, opakování číselné řady apod. 

K zapamatování můžeme použít i větu o 10 slovech. (Franková a kol., 2011, s.19).  

3.3.4 Fyzikální a neurologické vyšetření 

Zaměříme se na celkový vzhled nemocného, schopnost mobility, abnormálních 

pohybů či případných hematomů, které mohou svědčit o opakovaných pádech nebo 

dokonce týrání. Lékař provádí základní interní a neurologické vyšetření (včetně 

hmotnosti, tlaku, pulzu) k posouzení celkového tělesného stavu, přidružených 

onemocnění a případného ložiskového nálezu (hemiparéza, poruchy čití). Výsledek 

neurologického vyšetření je v brzké fázi Alzheimerovy demence normální, případně 

mohou být pozitivní axiální deliberační jevy: sací a nazolabiální reflex. (Franková           

a kol., Vyhnálek, 2011, s.21)  



19 

 

3.4 Léčba Alzheimerovy nemoci 

Léčba by se měla skládat z biologických i psychosociálních prvků. 

Z biologických prvků je nejdůležitější farmakoterapie. Tu můžeme rozdělit na 

kognitivní (ovlivňující poznávací funkce – například paměť, intelekt, motivaci)              

a nekognitivní, která ovlivňuje chování, emoce, spánek. Kognitivní farmakoterapie je 

základní pilíř farmakoterapie. (Kalvach a kol., 2004, s. 549). U léčby by měl být kladen 

hlavní důraz na individuální přístup k nemocnému, hodnocení každé konkrétní poruchy 

a zvažování rizika a léčby, nefarmakologické postupy a obecná opatření včetně práce 

s pečujícími. Tedy léčba cílená na jednotlivého člověka s ohledem na řadu okolních 

faktorů a vlivů. (Franková a kol., 2011, s.41) 

3.4.1 Farmakoterapie 

K farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou podle medicíny určena kognitiva: 

inhibitory cholinesteráz a memantin. Kognitiva mohou vést k přechodnému zlepšení 

kognitivních funkcí, většinou na dobu 6 až 12 měsíců. Jejich hlavním cílem je oddálení 

progrese onemocnění ve všech oblastech demence jako jsou kognitivní funkce, denní 

aktivity a chování. Prodlužují nemocnému i jeho rodině období aktivního života. 

Kognitiva mají pozitivní efekt i na problémové chování včetně depresí a psychotické 

symptomy (snížují intenzitu a frekvenci poruch chování, snížují potřebu další 

medikace). (Franková a kol., 2011, s.41) 

U lehkých až středních forem Alzheimerovy nemoci nasazujeme inhibitory 

cholinesteráz. Podání těchto látek má za výsledek zvýšení acetylcholinergní transmisea  

- tím zlepšení kognitivních, ale i nekognitivních funkcí. Dále vede ke snížení tvorby 

beta-amyloidu. Z inhibitorů cholinesteráz se u nás používají donepezil (Aricept), 

rivastigmin (Exelon) a galantamin. Inhibitory cholinesteráz se nesmějí podávat 

pacientům s těžšími převodními srdečními poruchami (inhibitory cholinesteráz mají 

bradykardizující efekt) a s vředovou chorobou gastroduodenální. (Kalvach a kol., 2004, 

s. 550). Ve světě používaný galantamin byl v České republice stažen z trhu. Inhibitory 

cholinesteráz jsou obecně dobře tolerovány. Možnými nežádoucími účinky mohou být 

gastrointestinální potíže (nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem). Méně často se 

vyskytují nespavost, bolesti hlavy nebo močová inkontinence. (Franková a kol., 2011, 

s.42).  
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Existují i nelékové formy Inhibitor cholinesteráz, což jsou transdermální náplasti 

(Exelon transdermální náplast) při intoleranci per os forem. Náplasti se mění jednou 

denně. Další alternativou nelékových forem jsou rozpustné tablety donepezilu (Aricept 

orotab), které jsou vhodné u nemocných s poruchou polykání.  

U těžkých stádií demence se užívá látka, která působí parciální inhibici tzv. 

NMDA-receptorů excitačních aminokyselin- memantin (Ebixa). (Kalvach a kol., 2004, 

s. 550). Dále Memantin, jež je všeobecně výborně tolerován. Nežádoucími účinky 

mohou být bolesti hlavy, závratě, únava, obstipace, výjimečně halucinace. Opatrní 

bychom měli být u pacientů s epilepsií. (Franková a kol., 2011, s.42). 

Existují ještě jiné látky, které mají spíše doplňkový charakter (inhibitory 

monoaminooxidáz typu B, nootropní farmaka, extrakt Gingko biloba aj.). Studiemi byl 

prokázán účinek purifikované formy EGb 761 u pacientů s Alzheimerovou demencí. 

EGb 761 je dobře tolerován. Ovšem jeho účinky jsou podstatně slabší než účinky 

inhibitorů cholinesteráz, tudíž lze EGb 761 využít pouze u začínajících stádií 

Alzheimerovy demence. Ginkgo bilobu lze podat jako „preventivní“ léčbu u lidí             

s poruchou paměti. (Franková a kol., 2011, s.44). Nootropní farmaka a jiné příbuzné 

látky jsou léčiva zlepšující mozkovou látkovou přeměnu, využitelnost glukózy a dalších 

živin, které působí proti nedostatku kyslíku. Patří mezi ně například piracetam nebo 

pyritinol. Jiné ovlivňují i mozkové cévy a krevní průtok, jako například nicergolin, 

vinpocetin nebo naftidrofuryl. (Jirák a kol., 2009 s. 89, 90) 

Další farmakoterapie se nasazuje podle jednotlivých dominujících příznaků. 

Názory odborníků liší i kvůli rizikovosti další psychofarmakoterapie u nemocných 

s Alzheimerovou demencí. Léčbu jinými antipsychotiky aplikujeme pouze v případě 

selhání ostatních nefarmakologických metod a pokud nemocný ohrožuje sebe a okolí. 

Lék vybíráme s ohledem na celkový zdravotní stav a ostatní užívaná farmaka. 

Podáváme nejnižší účinnou dávku jen po nutnou dobu. Poruchy chování u demencí 

mohou být deliria, která souvisejí s demenci. Musíme pátrat po možných příčinách, 

kterých může být hned několik jako například dehydratace, zánět, bolest, obstipace         

a jiné. Snažíme se navodit klidné prostředí, nemocného máme pod stálým dohledem, 

chováme se vlídně, případně úpravíme vnitřní prostředí. Pokud je potřeba nemocného 

klidnit, pak volíme většinou antipsychotika druhé generace jako je tiapridal, 

haloperidol, risperidon. Při neefektivní léčbě antipsychotik kombinujeme léčbu 

s benzodiazepiny (oxazepam, midazolam) (Franková a kol., 2011, s.49, 50). 
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Jirak R. ve svém odborném článku v online časopisu Remedia uvádí:                

„V současné době jsou v klinickém užívání pouze dvě skupiny látek, jejichž použití je 

založeno na důkazech (evidence-based). Od podání farmak z těchto dvou skupin 

očekáváme zpomalení progrese demence, oddálení těžkých stadií demence, oddálení 

doby, kdy jsou postižení pacienti umisťováni do léčebných zařízení nebo do zařízení 

sociální péče.“ 

3.4.2 Nefarmakologická léčba 

K pacientovi s demencí bychom měli přistupovat pomalu, udržovat s ním oční 

kontakt, mluvit klidným hlasem a srozumitelně, zapojovat neverbální složku 

komunikace jako je mimika a gestikulace. Pokud je to vhodné, pak užít i zklidňující 

dotyk. Nesmíme být netrpěliví a zbrklí. Pokyny pacientovi udáváme postupně a členíme 

je do jednotlivých kroků. Člověka přijímáme takového, jaký je, a snažíme se mu 

porozumě. (Franková a kol.,2011, s.48 ). Pacient by měl mít kolem sebe bezpečné          

a klidné prostředí. Pokoj či byt by neměl být prázdný, ale ani příliš přezdobený. V bytě 

by měla být označena důležitá místa jako WC, koupelna či pokoj nemocného. 

V nemocnici by mělo být nemocnému umožněno mít na pokojích fotky svých blízkých, 

obrázky. Nemocný by měl mít pravidelný režim. Do jeho každodenního programu by 

měl být začleněn nácvik péče o sebe sama (například hygiena), pracovní činnost (úklid 

v domácnosti, nákup, manuální práce) a zájmové aktivity (zejména to, co nemocného 

baví). Pacient by měl chodit i na různé lehčí sportovní aktivity do společnosti, aby 

neztratil kontakty a nebyl sociálně izolován. Velice důležitá a často zapomenutá je          

i relaxace, která by měla odvést pozornost a uvolnit. K relaxaci nám slouží 

aromaterapie, masáž, relaxační hudba, posezení s přáteli atd. (Franková a kol.,2011). 

 Topinková (s. 140) uvádí, že „demence zvyšuje nutriční potřebu, doporučuje se 

denní příjem minimálně 35 kcal na kilogram hmotnosti, doplněný o vitamíny skupiny B, 

kyselinu listovou a selen“. Všechny užité zdroje se shodují především  

na pravidelnosti v denním režimu, fyzickou aktivitu během dne, bezpečné vybavení 

bytu a procvičování paměti.  
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4 Deprese a delirum 

S Alzheimerovou demencí se velice často spojuje delirium a deprese.  

J. Raboch a kol. (2001, s. 259) označuje depresi jako „ častou psychickou poruchu, 

která je spojena s dlouhým trváním epizody, vysokou chronicitou, častými relapsy         

a rekurencí, psychosociálním a tělesným narušením a vysokou suicidalitou.“ Obecně 

může popsat depresi jako velmi častou nemoc, která postihuje značnou část obyvatel ve 

všech částech světa a postižených neustále přibývá. „Ve střední Evropě se jednoměsíční 

výskyt deprese odhaduje na 3-6 %“ J.Rabocha a kol. (2011, s. 67). Deprese se dají dělit 

na lehkou, středně těžkou a těžkou. Existuje také psychotická deprese, kde jsou 

přítomné i jiné příznaky, například bludy a halucinace. Dalšími druhy jsou deprese se 

somatickým syndromem, atypická deprese a sezónní poruchy nálady. Léčba závisí na 

stupni deprese. U lehkých forem deprese je postačující zvolit psychoterapii. U těžkých 

forem se volí biologická léčba (psychoterapie, elektrokonvulzivní terapie a netypické 

postupy - například léčba světlem nebo spánková deprivace. (J. Raboch a kol, 2011)  

Demenci charakterizoval P.Zvolský a kol. (2011, s. 262) následovně: „Demence 

je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku a je charakterizován postižením 

paměti a dalších kognitivních funkcí, hlavně úsudku a myšlení. Důležitá je opět 

sekvence příznaků. U deprese porucha nálady obvykle předchází kognitivnímu narušení 

a nemocný se k němu chová lhostejně, opak platí pro organickou depresi. U demence 

příznaky, hlavně dezorientace, kulminují ve večerních hodinách, u deprese bývá 

maximum příznaků v ranních hodinách. Pro praxi je relativně důležitější co nejdříve 

poznat depresi a léčit ji, než diagnostikovat demenci“. 

Delirium je psychická porucha, u níž je typická přítomnost kvalitativní poruchy 

vědomí, objevují se poruchy pozornosti, vnímání a myšlení. Nástup deliria je většinou 

rychlý a trvá krátce. U léčby se podle J. Rabocha (2011, s. 161) zaměřujeme na základní 

somatické příčiny. „Je třeba eliminovat veškeré infekce a zánětlivé procesy, například 

uroinfekce, plicní a bronchiální infekce, ale také zubní granulomy. Velmi důležitá je 

kompenzace krevního oběhu, normalizace anémie, udržení správného stavu hydratace   

a alimentace. Dehydratace je zcela běžná příčina delirantních stavů“. K tlumení 

neklidu a úzkosti se užívají medikamentozní léčba, například neuroleptika.  

Deliria jsou nezávislá a samostatná onemocnění, která se ovšem vyskytují 

společně s demencí a komplikují toto onemocnění. (P.Zvolský a kol., 2011) 
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5 Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou  

V průběhu demence vznikají asi u většiny nemocných změny nálad, jako třeba. 

podrážděnost, neklid, bránění se péči, psychotické a další problémové příznaky. Tyto 

příznaky vedou často k vyčerpání pečujícího a následnému umístění nemocného  

do zdravotnického zařízení (Franková a kol., 2011, s.47 ). Pokud víme, že nemocný trpí 

Alzheimerovou nemocí, můžeme v časných stádiích začít podporovat jeho paměť, 

aktivizovat ho, aby v rámci možností mohl pokračovat v produktivním životě. Můžeme 

například najít staré fotografie a mluvit o nich s nemocným. Zjistit, co si pamatuje, jaké 

má pocity. Tím pomáháme oživovat jejich dlouhodobou paměť, pokud ta krátkodobá 

selhává. Dále můžeme hrát různé hry, nechat je popisovat předměty a procvičovat tak 

řeč. Mohli bychom také požádat přátele, aby pravidelně nemocnému telefonovali nebo 

s ním chodili na procházky či do restaurace. Tím se snažíme o to, aby nemocný neztratil 

sociální vazby. Můžeme s ním chodit na procházky, poslouchat hudbu aj. (Callone         

a kol., 2008, s. 41, 42) V raném stádiu Alzheimerovy choroby je důležité v nemocném 

podněcovat soběstačnost, nedělat za něho věci, které je schopný si zajistit sám.  

V pokročilém stádiu Alzheimerovy nemoci se ošetřující osoba dostává do 

mnohem náročnější fáze. Musí si uvědomit, že pacient není schopen samostatně zvládat 

každodenní činnosti. Je nutná pomoc dalších osob, aby bylo zajištěno poskytování 

kvalitní péči a zajištění odpovídající bezpečnosti. (Callone a kol., 2008, s. 61) Neustále 

je nutné procvičovat paměť. Nemocný již ztrácí paměť krátkodobou, o to více s ním 

vzpomínáme, abychom procvičovali paměť dlouhodobou. Doma je pacientovi nutné vše 

označit, aby dokázal sám pojmenovat věci a tím získal větší nezávislost. Snažíme se 

s nemocným komunikovat, i když je to velice obtížné. Pacient většinou nedokáže 

zformulovat tok svých myšlenek. Pokud nemocný bydlí v bytě či domě, je potřeba 

zabezpečení před ním samým (například dětské pojistky na zásuvky, schovat sirky, 

odstranit malé koberečky a volné rohože aj. ). Pacient nemusí spolupracovat, může 

odmítat dodržovat správné hygienické návyky apod. Je nutné nemocného kontrolovat     

a dbát zvýšeného dohledu (Mlýnková, 2010,s. 259) 
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V posledním stádiu je pacient odkázán na pomoc druhých. Pečující osoba musí 

sama rozhodovat o většině věcí týkajících se péče o nemocného. V terminální péči je 

hlavním úkolem pečujících umožnit nemocnému důstojný odchod a vytvořit klidné 

prostředí. (Callone a kol., 2008). Pacient musí mít kvalitní hygienickou péči. Pečujeme 

o vyprazdňování, kdy zajišťujeme pomůcky pro inkontinenci, snažíme se o dodržení 

mikčního režimu každé dvě hodiny (Mlýnková, 2010). Dbáme na prevenci vzniku 

dekubitů a opruzenin, pečujeme o kůži pomocí krémů a jiných pomůcek určených 

k hygienické péči. Nesmíme zapomínat ani na výživu a hydrataci. Pokud chce nemocný 

mluvit, snažíme se ho vyslechnout, jsme trpěliví a laskaví. Sledujeme i neverbální 

projevy, které by mohli signalizovat bolest, strach nebo úzkost. Nezapomínáme se starat 

i o rodinné příslušníky, kteří jsou v těžké životní situaci. (Nováková a kol., 2011) 

6 Péče o rodinného příslušníka (respitní péče)  

Často se zapomíná na blízké osoby v okolí nemocného člověka, které s ním tráví 

čas a snaží se mu pomoci. Ti se při této péči stávají zranitelní. Někdy je nutná intenzivní 

podpůrná psychoterapie, dokonce i psychofarmakoterapie. Ke každému pečujícímu 

přistupujeme individuálně. Bereme ohled na jeho současný stav a vzdělání. U pečujících 

osob je důležitá edukace, kdy mu řádně vysvětlíme průběh onemocnění, příznaky a fakt, 

že se jedná se o progresivní onemocnění, které končí infaustně. Pečujícímu zdůrazníme, 

že se osobnost příbuzného bude měnit a v pozdějších stádiích si ho pravděpodobně 

nebude vybavovat. Zdravotnický personál se snaží s příbuznými plánovat péči a denní 

aktivity nemocného (existují denní stacionáře, kam je možné nemocného umístit). 

Pečujícím vysvětlíme, že musí pamatovat i na sebe a zajistit si chvíle volna. 

Informujeme o možnostech sociální či zdravotní pomoci (třeba krátkodobá hospitalizace 

v případě akutní potřeby), včetně vhodné doby k zařazení do čekací listiny zařízení 

sociální péče. Poskytneme kontakt na pobočku České alzheimerovské společnosti či 

konkrétní zařízení zabývající se péčí o seniory s demencí. (Franková a kol.,2011) 

 Ani po úmrtí pacienta bychom s pozůstalými neměli rozvázat kontakt. Šetrně 

bychom je měli informovat o možnosti dědičnosti Alzheimerovy demence a trvale je 

dispenzarizovat. Umožníme jim ventilovat své pocity. Stává se, že má pozůstalý volný 

čas, který dříve vyplňoval péčí o nemocného. Pomáháme mu plánovat různé aktivity, 

popřípadě dáme kontakt na skupiny, které mu mohou pomoci, například Česká 

alzheimerovská společnost. 
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7 Česká alzheimerovská společnost (ČALS) 

Česká alzheimerovská společnost vznikla relativně pozdě, až roku 1997. První 

alzheimerovská společnost ve světě vznikla již o dvacet let dříve v Kanadě (Alzheimer 

society of Canada). Hlavním důvodem vzniku České alzheimerovské společnosti bylo 

přesvědčení odborníků i veřejnosti o nedostatečné pozornosti věnované problematice 

demence. Nyní se Česká alzheimerovská společnost pyšní spoustou úspěchů, například 

prosazení kognitiv k úhradě z veřejného zdravotního pojištění. V roce 2004 pořádala 

Česká alzheimerovská společnost zasedání evropské asociace alzheimerovských 

společností Alzheimer Europe. Česká alzheimerovská společnost vydává brožury           

a letáky, určené zejména laické veřejnosti, se záměrem poskytnout dostatek informací        

o onemocnění, které by mohly přispět ke včasné diagnostice onemocnění, například 

„noviny“ k Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby. Další informační materiály jsou 

určené pacientům s demencí a jejich rodinným příslušníkům. Mají za cíl podat dostatek 

informací pro lepší zvládnutí situací spojených s onemocněním. Příručky pro péči byly 

vydány ve velkých nákladech a několika dotiscích. (Jirák a kol., 2009) 

Konzultace poskytují dvě pracovnice (s medicínským a psychologickým 

vzděláním), které mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Konzultace je dojednávána 

osobně nebo telefonicky v kontaktním a informačním centru České alzheimerovské 

společnosti. Konzultace se doporučuje také v případech, kdy klient plánuje využít 

službu respitní péče. Na konzultaci je nutné se objednat. Informace o datech a volných 

termínech jsou zveřejněny na internetu. Poradenství je zaměřeno na informace               

o nemoci, na pečování o nemocného, i na zvládání náročné situace dlouhodobé domácí 

péče o chronicky nemocného člena rodiny atd. (Jirák a kol., 2009) 
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8.1 

8 Model Gordonové: Funkční vzorce zdraví 

Do teorie zahrnuji model Gordonové, jelikož jsem přesvědčena, že je tento 

model nejlepší pro kasuistiku. Zahrnuje všechny potřeby nemocného v ošetřovatelské 

péči a bude využit v empirické části mojí bakalářské práce. Kasuistiku bych chtěla 

sestavovat na základě jejího modelu funkčních vzorců zdraví. Ošetřovatelské modely 

nám obecně pomáhají při uspořádání činnosti ošetřovatelské péče. Funkční vzorce 

zdraví považuji za jeden z nejpřehlednějších modelů, což byl i důvod, proč jsem si jej 

vybrala pro kasuistiku. Gordonová ve svém modelu vychází z holistické a humanistické 

teorie, v obsahu a koncepci si bere inspiraci z interakcí osoba - prostředí. Jako další 

interakce v životě člověka je vyjádření bio-psycho-sociálních podmínek, které 

determinují zdravotní stav jedince (Pavlíková, 2006) 

Život Marjory Gordon 

Marjory Gordon studovala pro dosažení základního ošetřovatelského vzdělání na 

Mount Sinai Hospital School of Nursing v New Yorku, následně pak bakalářský             

a magisterský titul na Unter College of the City University v New Yorku. Na Boston 

College obhájila doktorandskou práci v oblasti pedagogické psychologie na téma 

diagnostické hodnocení. V roce 1974 identifikovala 11 okruhů vzorců chování. 

Následně publikovala Model funkčních vzorců zdraví (r.1987), který byl výsledkem 

grantu financovaného federální vládou v USA. Marjory Goedon je profesorkou                  

a koordinátorkou ošetřovatelství dospělých na Boston College v Chestnut Hill. Dalším 

významným bodem v životě Gordonové je místo prezidentky asociace North American 

Nursing Diagnostic Association (NANDA) do roku 2004 (Pavlíková, 2006).  
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8.2 

8.3 

Vzorce zdraví 

Vzorce jsou charakteristické pro jednotlivé úseky v určitém časovém období.  

Jsou základními ošetřovatelskými údaji v subjektivní a objektivní podobě. Základním 

pilířem je pro autorku dvanáct oblastí, které označila jako funkční vzorce zdraví.  

Funkční vzorce zdraví 

Prvním vzorcem je vnímání zdraví - udržování zdraví, kde si zaměřujeme na 

vnímání zdraví ze strany pacienta, jak ke zdraví přistupuje a jak se o něj stará. Druhým 

vzorcem je výživa - metabolismus, kde se zajímáme o příjem a složení potravy i  tekutin. 

Třetím vzorcem je vylučování. Zajímá nás vylučování moče a stolice. Tento vzorec 

mapuje funkci střev a močového měchýře. Aktivita - cvičení je čtvrtý vzorec zdraví, 

který nám říká, jakým stylem se pacient udržuje v kondici, jaké aktivity má ráda, co ho 

baví. Pátý vzorec je spánek - odpočinek, který ukazuje na kvalitu spánku a odpočinku. 

V šestém vzorci zjišťujeme citlivost - vnímání jedince například bolest, orientaci, paměť 

atd. Sedmý vzorec označuje sebepojetí - sebeúcta, kde nás zajímá pohled pacienta na 

sebe samého. V osmém vzorci jsou vyjmenovány role - vztahy, které zkoumají 

mezilidské vztahy. Devátý vzorec je sexualita - reprodukce. Desátý vzorec obsahuje 

stres, zvládání zátěžových situací, tolerance, kde se dovídáme, jak pacient zvládá stres. 

Víra - životní hodnoty jsou v jedenáctém vzorci, který nám přibližuje vnímání životních 

hodnot u každého pacienta a náboženské vyznání. Posledním vzorcem jsou všechny 

další jiné oblasti, které u pacienta můžeme zjistit. 
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10.1 

10.2 

9 Cíle práce 
Porozumět individualitě ošetřovatelského procesu ve skutečném prostředí           

u pacientů s Alzheimerovou chorobou zdravotnické veřejnosti  

V rámci případové studie porovnat ošetřovatelskou péči u vybraných pacientů 

pomocí funkčních vzorců zdraví Marjory Gordon  

10 Metodika 
Při zpracování bakalářské práce jsem využila metodu kvalitativního šetření 

formou ošetřovatelské kasuistiky neboli případové studie.  

Ošetřovatelská kasuistika 

Kasuistika, neboli případová studie, studuje hlouběji jeden nebo několik případů, 

ve kterých se vyskytl společný jev. U kvantitativního výzkumu se jedná o získání 

relativně omezeného počtu dat od velkého množství jedinců, zatímco u případové studie 

jsou informace, s velkou složitostí jednotlivých případů, zjišťovány u menšího počtu 

jedinců, kteří mají společný prvek bádání (Hendl, 2008). Kutnohorská (2009, s. 22) 

uvádí „Kvalitativní výzkum je nematematický, analytický postup. Může to být výzkum 

týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí 

nebo vzájemných vztahů. Kvalitativní výzkum spočívá v analýze zkoumaných jevů, 

odhalení jejich elementárních složek, odhalení spojení a závislostí, které jsou mezi nimi, 

v charakteristice jejich celostní struktury, interpretaci smyslu nebo funkce, kterou plní.“ 

Charakteristika a organizace výzkumného šetření 

Pro zpracování ošetřovatelské kasuistiky jsem vybrala dva pacienty z Nemocnice 

Na Františku. První byl z léčebny dlouhodobě nemocných a druhý z interního oddělení. 

Ošetřovatelská kasuistika byla sepsána s pacienty, kteří mají jako hlavní nebo vedlejší 

diagnózu Alzheimerovu demenci. Výzkumné šetření probíhalo od 25.10.2012 do 

29.10.2012. První kasuistika byla zpracovávaná od 26.10. do 27.10. a druhá od 28.10 do 

29.10. Nejprve byla podána žádost (příloha A) o provedení případové studie, kterou 

schvalil náměstek pro preventivní a léčebnou péči v Nemocnici na Františku. Následně 

jsem docházela na obě oddělení, kde jsem sbírala informace z rozhovorů a pozorováním 

nemocného, od ošetřujícího personálu a z lékařské a ošetřovatelské dokumentace. 

V průběhu šetření byla dodržována anonymita pacienta i povinná mlčenlivost. 
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11.1 

11 Ošetřovatelská kasuistika 1 

První kasuistika pojednává o 83letém muži, který byl od 5.10.2012 

hospitalizování na interním oddělení, odkud byl 15.10.2012 přeložen na následnou péči 

do léčebny dlouhodobě nemocných. 

Lékařská anamnéza 

Informace ke zpracování lékařské anamnézy byly získané od manželky 

nemocného, která o něj pečuje. Pacient sdělil pouze údaj „nestojí to za nic“.  

Osobní anamnéza 

Pacient prodělal roku 1950 pleuritidu. Před 17-ti lety se léčil ve Všeobecné fakultní 

nemocnici na urologické klinice s nefrolitiasou, kdy došlo ke spontánnímu odchodu 

konkrementu. Na urologické klinice se pan X.X. také léčí s hyperplazií prostaty 

s trvalou dispenzarizací. Roku 1996 byla panu X.X. zjištěna arteriální hypertenze III. 

stupně, která je léčena trvalou medikací. V roce 2001 pacient podstoupil operaci 

karpálního tunelu bilaterálně. Artroza levého ramenního kloubu a malých kloubů ruky   

a nohou. Před sedmi lety byl nemocnému zjištěn hypakuze, od té doby má pan X.X. 

sluchadlo. V roce 2009 byl hospitalizován pro permanentní fibrilace síní v Nemocnici 

Na Františku a byl zařazen do antikoagulační studie (Rivoroxaban/ Warfarin). Tehdy 

byl pacient trvale kardiologicky sledován. V srpnu loňského roku byl hospitalizován 

v Ústřední vojenské nemocnici pro zmatenost a pád. Byl vyšetřen psychiatrem, který 

konstatoval středně těžkou demenci Alzheimerova typu.  

Farmakologická anamnéza 

Pacient užíval chronickou medikaci, kterou přinesla manželka sepsanou: 

GODASAL 100 mg 0 – 1 – 0 
VEROSPIRON 25 mg 1 – 0 – 0 
FURON 40mg  ½ – 0 – 0 
BETALOK ZOK 25mg 1 – 0 – 0 
DIGOXIN 0,125mg 0 – 1 – 0 
OMNIC 0,4 mg 0 – 0 – 1 
MICTONETTEN 5 mg 0 – 0 – 1 
DOSPELIN 10 mg 0 – 0 – 1 
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Rodinná anamnéza 

Informace pro rodinnou anamnézu poskytla manželka pacienta. Otec pacienta zemřel 

v 70 letech na akutní infarkt myokardu, příčina smrti matky pana X.X. není manželce 

známá. Pan X.X. má 79letou sestru, která ještě žije a kromě hypertenze se neléčí 

s žádnou vážnou chorobou. Jiné informace nejsou manželce známy.  

Alergologická anamnéza 

Manželka si není vědoma, že by byl pan X.X. alergik.  

Abusus 

Pacient pije alkohol pouze příležitostně, asi 3 piva za týden. Tvrdý alkohol pije pouze  

při zvláštních příležitostech, nikdy nekouřil a neužíval žádné jiné omamné látky.  

Pracovní a sociální anamnéza 

Pan X.X. pracoval jako kovář, nyní pobírá starobní důchod. Žije s manželkou v bytě. 

11.1.1 Průběh hospitalizace 

Polymorbidní pacient (83let) byl přivezen dne 5.10.2012 rychlou záchrannou 

službou pro celkové zhoršení stavu, dle manželky snad přechodná dysartrie, porucha 

hybnosti dolních končetin. Vyšetřen neurologem, proběhlou cévní mozkovou příhodu 

nelze vyloučit, nicméně je spíše nepravděpodobná, doplněno CT mozku, nález bez 

známek ischémie. Pan X.X. byl 5.10.2012 hospitalizován na interní kliniku Nemocnice 

Na Františku. Zde je pacient zcela bez obtíží, klidný, kompenzovaný, normotenzní, 

afebrilní, laboratorně bez pozoruhodností. Zahájena rehabilitace. Dominuje nutnost 

ošetřovatelské péče. Po domluvě s rodinou bylo zažádáno o léčbu dlouhodobě 

nemocných, kam byl pacient dne 15.10. umístěn.  
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11.2 

11.1.2 Objektivní nález po příjezdu rychlou záchrannou službou 

Pacient při vědomí, klidný, výrazně bradypsychický, spolupracuje, eupnoe,  

bez cyanózy a ikteru, afebrilní, hydratace snížená. Hlava bez viditelných známek úrazu,  

na poklep nebolestivá, facialis inervuje správně. Spojivky růžové, sklery bílé, zornice 

anizokorické. Sliznice dutiny ústní růžová, hydratace přiměřená, jazyk ve střední čáře, 

hrdlo klidné, tonsily nezvětšené. Krk souměrný, normální náplň krčních žil, karotidy 

tepou symetricky, bez známek šelestu. Štítná žláza nehmatná, uzliny nezvětšeny, dýchá 

volně. Srdeční akce je pravidelná, bez šelestu. Játra jsou nezvětšena a slezina nehmatná, 

peristaltika je přiměřená. Dolní končetiny jsou bez známek otoku. 

Neurologické vyšetření: Alzheimerova demence středně těžká s rychlou 

progresí. Proběhlou cévní mozkovou příhodu nelze z dostupných informací vyloučit, je 

však spíše nepravděpodobná vzhledem k základní diagnóze demence. Pravděpodobné je 

spíše zakolísání stavu v rámci této diagnózy nebo delirium, toho času odeznělé, bez 

následků. Vzhledem k diagnóze demence doporučuji v rámci diagnostiky CT.  

Vyšetření CT: Komorový systém je prostornější – frontální rohy šíře 18 mm,  

bez dislokace, III. komora ve střední čáře, subarachnoidální prostory prostornější, 

gyrifikace symetrická, zachována, bez ložiskových odchylek denzity supra                  

i infratentoriálně, normální nález na skeletu včetně selly, spánkových kostí a base lební. 

Zřetelné korové a periventrikulární atrofie, zřetelné aterosklerotické změněny na 

karotidách i vertebrálních tepnách. 

Lékařské diagnózy 

Demence středně těžká Alzheimerovy etiologie, rychle progredující 

Ischemická choroba srdeční 

Permanentní fibrilace síní s klidnou komorovou odpovědí 

Arteriální hypertenze III.stupně dle Světové zdravotnické organizace 

Smíšená hypercholesterolémie 

Hyperplazie prostaty dispenzarizovaná na urologii ve Všeobecné fakultní nemocnici 

Artrosa levého ramenního kloubu a malých kloubů rukou a nohou 

Vas C páteře 

Stav po pleuritidě 1950, nefrolitiáze (spontánní odchod konkrementu) 

Stav po operaci karpálního tunelu bilaterálně 2001 

Hypacusis asi 7 let - naslouchátko 
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Diagnostická péče 

Tabulka č. 1- Fyziologické funkce naměřené při příjmu 5.10.2012; zdroj: Lékařská dokumentace1  

TK 110/60 mmHg 

P 60 /min 

D 14/min 

GLY 7,3 mmol/l 

TT 36,7 ° C 

SpO2 97 % 

MMSE 20 bodů 

 
Tabulka č. 2 - Fyziologické funkce naměřené během hospitalizace 16.10.2012; zdroj: LD. 

TK 130/80 mmHg 

P 73/min 

D 16/min 

TT 36,6 ° C 

SpO2 97 % 

MMSE 20 bodů 

 

Antropometrické údaje: 

Váha: 79 kg 

Výška: 172 cm  

Body mass index (BMI) :28,6 

                                                 
1 Poznámka autorky: Lékařská dokumentace dále jen LD 
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Laboratorní vyšetření 

Biochemické vyšetření séra 
Tabulka č. 3 - Biologické vyšetření krevního séra 5.10.2012; zdroj: LD 

 5. 10. 2012 Referenční meze 

Natrium 132 mmol/l 137 – 146 mmol/l 

Kalium 4,2 mmol/l 3,80 – 5,0 mmol/l 

Chloridy 93 mmol/l 95 – 107 mmol/l 

Urea 7,5 mmol/l 2,5 – 8,3 mmol/l 

Kreatin 61 umol/l 60 – 115 umol/l 

Bilirubin 18,3 umol/l 2 – 17 umol/l 

ALT 0,45 ukat/l < 0,78 ukat/l 

AST 0,46 ukat/l < 0,72 ukat/l 

GMT 0,80 ukat/l < 1,00 ukat/l 

ALP 1,06 ukat/l 0,66 – 2,20 ukat/l 

CRP 42,4 mg/l < 7,0 mg/l 

 

Krevní obraz 
Tabulka č. 4 - Krevní obraz 5.10.2012; zdroj: LD 

 5. 10. 2012 Referenční meze 

Leu 

(leukocyty) 
11,3 x 109/l 

4 – 11,10  

x 109/l 

Ery 

(Erytrocyty) 
4,07 x 1012/l 

4,2 – 5,4 

x 1012/l 

Hb 

(Hemoglobin)
113 g/l 

120 – 160 

g/l 

Hematokrit 0,320 g/l 
0,340 – 0,460 

g/l 

Krevní 

destičky 
163 x 109/l 

130 – 450 

x 109/l 
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Moč + sediment 
Tabulka č. 5 - Biochemické vyšetření Moč + sediment z 5.10.2012; zdroj: LD 

 30. 1. 2012 Referenční meze 

PH 5,5 5,0 – 7,0  

Specifická hustota 1,018 kg/m3 1,015 – 1,025 kg/m3

Bílkovina negativní < 0,30 g/l 

Ketolátky negativní 0,0 – 0,0 mmol/l 

Bilirubin negativní 0,0 – 0,0 mmol/l 

Urobilinogen 4 < 10 počet/ μl 

Erytrocyty 3,0 x 10^6/l 10,0 x 10^6/l  

 

ECHO 5. 10. 2012   

Levá komora nedilatuje, systolická funkce dobrá, bez patrné ložiskové poruchy kinetiky 

 

PLÍCE, SRDCE 5.10.2012 

Plicní parenchym je bez ložiskových změn, srdce nezvětšeno, bránice je hladká 
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11.3 Terapeutická péče 

Farmakoterapie 

Pacientovi jsou podávány léky per os. 

GODASAL 100 mg  0 – 1 – 0 

BETALOK ZOK 25mg 1 – 0 – 0 

DOSPELIN 10 mg 0 – 0 – 1 

OMNIC 0,4 mg 0 – 0 – 1 

GEFIN 5 mg  0 – 0 – 1 

GODASAL – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum. Indikace: léčba bolesti 

mírné až střední intenzity. Kontraindikace: vředová choroba žaludku, těžší onemocnění 

jater a ledvin, bronchiální astma, krvácivé stavy, 1. a 3. trimestr těhotenství.  

BETALOK ZOK – antihypertenzivum, selektivní betablokátor. Indikace: léčba angíny 

pectoris, léčba hypertenze u pacientů starších 6 let, léčba tachykardií, udržovací léčba  

po infarktu myokardu. Kontraindikace: dekompenzovaná srdeční insuficience, 

významná bradykardie, těžká porucha periferního prokrvení, hypotenze, metabolická 

acidóza a další. 

DOSPELIN – léčivo proti demenci, inhibitor acetylcholinesterázy. Indikace: 

symptomatická léčba mírné až středně těžké formy Alzheimerovy nemoci. 

Kontraindikace: těhotenství, kojení. 

GEFIN – léčba a kontrola benigní hyperplazie prostaty. Kontraindikace: neužívá se       

u žen a dětí.  

OMNIC – urologikum, symptomy dolních močových cest na podkladě hyperplazie 

prostaty. Kontraindikace: těžká jaterní insuficience Medical Tribune (Brevíř, 2012). 

Dietoterapie 

Pacient přijímá potravu per os sám, bez pomoci. Dietu má racionální, číslo 3 

Invazivní vstupy 

Pacient nemá žádné invazivní vstupy 
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11.4 Ošetřovatelská část 

Ošetřovatelská anamnéza a současný stav odebrané během pozorování 

nemocného.(Zpracováno dle ošetřovatelského modelu M. Gordon)  

Informace byly získány rozhovorem s nemocným, pozorováním, od 

zdravotnického personálu a z dokumentace. V době mé přítomnosti byl již pacient 

schopen domluvy, pomoc manželky nebyla nutná. Při vstupu na oddělení jsem jako 

první využila možnosti nahlédnout do dokumentace. S pacientem X.X. jsem se setkala 

až po snídani, kdy jsem využila metodu rozhovoru formou otevřených otázek. 

Vnímání zdraví – udržování zdraví 

Pacient se cítí zdravý. Dříve docházel do kardiologické poradny a dostával 

pravidelnou medikaci. Při vstupním rozhovoru s lékařem si jeho manželka všimla 

změny. Udala, že ještě v létě (cca konec května) byl pacient schopen řídit automobil       

a od léta si všimla častých projevů zmatenosti a dezorientace. Pan X.X. se vždy snažil 

pečovat o své zdraví – pravidelně sportoval, nikdy nekouřil, alkohol pil příležitostně.  

Výživa – metabolizmus  

Pacient nikdy neměl problémy s váhou, nikdy nedržel diety a ani se neomezoval  

ve stravě. Také v nemocničním zařízení má racionální dietu číslo 3, kterou přijímá per 

os bez pomoci. Zatím se zvládne najíst sám. Velice důležitá je u pacienta dostatečná 

hydratace. Personál i návštěvy musí pacienta nutit pít a zdravotnický personál 

zaznamenává příjem tekutin (příjem tekutin se zaznamenává dle každé vypité konvice, 

která má obsah 1litr). Pacient měl před hospitalizací snížený příjem tekutin okolo 1litru 

za den. Nyní  zdravotnický personál dosáhl příjmu 1,5 až 2litry tekutin za 24 hodin.  

Vylučování 

Pan X.X. si není vědom, že by měl někdy problémy s vyprazdňováním. 

Pozorováním a od zdravotnického personálu bylo zjištěno, že má pacient problémy 

s vyprazdňováním převážně stolice. Stolici má pacient nepravidelnou, jednou za tři dny 

tuhé konzistence, jako prevenci dostává laktulózu, 5ml denně. Frekvence a charakter 

stolice se zaznamenává do ošetřovatelské dokumentace. Poslední stolici měl pan X.X. 

25.10.2012. S vyprazdňováním moči má také problémy, hlavně vhledem k urologickým 

obtížím s prostatou. Pacient močí velice často v menším množství. Vzhledem k pomalé 

chůzi močí v noci do močové láhve.  
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Aktivita – cvičení  

Pacient byl sportovně velice aktivní. Chodil hrát se svými přáteli pravidelně 

nohejbal a tenis. Až v posledních 5 měsících si manželka všimla značného poklesu 

aktivity a celkového útlumu, což sdělila již při příjmu. S manželkou chodil pacient 

občas na procházku, ale jinak se spíše zdržoval v okolí domova. Před zhoršením stavu 

byl pacient plně soběstačný a nezávislý. Nyní je dle Barthelova testu základních 

všedních činností (příloha D) lehce závislý, hlavně v oblasti oblékání, koupání, osobní 

hygieny a použití WC. Ve jmenovaných činnostech je nutné na pacienta dohlížet            

a pomoci mu. V léčebně dlouhodobě nemocných za pacientem dochází fyzioterapeut, 

který s ním pravidelně procvičuje chůzi po rovině i chůzi do schodů. Pacient dosáhl 

v Barthel testu 70-ti bodů. Oblast najedení – napití a chůzi po rovině provede nemocný 

sám, oblékání, použití WC, chůzi po schodech a osobní hygienu provede s dopomocí. 

Sám zvládne přesun z lůžka na židli. Pacient je plně kontinentní ve vyprazdňování 

stolice a občas inkontinentní ve vyprazdňování moče.  

Spánek – odpočinek  

Pacient nikdy neměl problémy se spaním. V nemocnici také neuvádí žádné 

subjektivní potíže. Objektivně uvádí zdravotnický personál, že pacient nespí. Je v noci 

zmatený, chodí se sprchovat ve 3 hodiny ráno, je neklidný, snaží se o útěk. Ráno si 

ovšem nic nepamatuje a udává subjektivně kvalitní spánek. Zde by se mělo uvažovat      

o možném deliriu. Přes den pacient odpočívá v křesle nebo chodí po chodbě. Po obědě 

chodí většinou na hodinu až dvě spát.  

Citlivost (vnímání) – poznávání  

Pacient byl před půl rokem zorientovaný a schopný rozhodování. (zdroj: LD) 

Nikdy netrpěl chronickou bolestí. Dnes se u něho střídají stavy plného vědomí se 

zmateností. Často bývá dezorientován prostorem a časem. Manželka vypovídala, že 

mnohdy zabloudil a nemohl najít cestu domu. Pacient bolesti neguje.  
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Sebepojetí – sebeúcta  

 Pacient byl plně soběstačný, schopen rozhodování. Nyní si pacient spoustu věcí 

obstará sám (chodící, hygienu zvládne téměř sám, příjem potravy zvládne sám). Zatím 

je ještě schopen rozhodovat a není zbaven svéprávnosti. Bohužel vzhledem k prognóze 

rychle progredující Alzheimerovy demence bude postupem času pacient odkázán na 

pomoc zdravotnického personálu. Díky věku pacientovy manželky není možné, aby se   

o pana X.X. starala doma sama. 

Role – vztahy  

 Pacient je ženatý už přes padesát let. Je otcem dvou dětí, od kterých má dvě 

vnoučata. Podle manželky byl vždy společenský a přátelský. Nikdy neměl větší 

konflikty. Nejčastěji ho navštěvuje manželka. Za pacientem chodí často děti s vnoučaty. 

Pacient bydlel s manželkou v bytě. 

Reprodukce – sexualita 

U tohoto vzorce je možné uvést pouze roli otce a manžela. Ještě před půl rokem 

vedl nemocný kvalitní sexuální život. 

Stres, zátěžové situace – zvládání, tolerance  

 Pacient každodenní stres zvládal dobře. Pokud přišel stres většího rázu, pak u něj 

docházelo k apatii a smutku. Pacient vnímá hospitalizaci jako veliký stresový zážitek, 

chtěl by domů. Vzhledem k rychle progredujícímu onemocnění a pokročilému věku 

manželky nelze bohužel tuto variantu přijmout. 

Víra – životní hodnoty  

Pacient nevěří v boha, je ateista. Jako dítě chodil s rodiči do kostela, ale po 

odchodu od rodičů již tuto víru nevyznával. Na předních místech životních hodnot 

pacienta jsou zdraví, rodina, až poté hmotné statky. Pacient věří, že se dostane domů      

a nebude muset být dlouho ve zdravotnickém zařízení. Od zdravotnického personálu 

jsem se dozvěděla, že je často smutný a chtěl by domů. Jiné dny ale bohužel neví, kde 

bydlí   a proč je v nemocnici. 
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11.4.1 Ošetřovatelské diagnózy 

Ošetřovatelské diagnózy aktuální  

1. Porušený příjem tekutin z důvodu častých stavů zmatenosti a ztráty potřeby 

hydratace.  

2. Zácpa z důvodu nedostatečné tělesné aktivity a nedostatečná motilita střev 

projevující se nepravidelnou a tuhou konzistencí stolice. 

3. Deficit sebepéče z důvodu zmatenosti projevující se sníženou schopností při 

úpravě zevnějšku, soběstačnosti při oblékání, hygieně, stravě, vyprazdňování       

a pohyblivosti. 

4. Porucha spánku v důsledku zmatenosti.  

Ošetřovatelské diagnózy potencionální 

1. Riziko pádu z důvodu snížené koordinace pohybů a nejistotě při chůzi  

11.4.2 Cíl, plán, realizace a hodnocení ošetřovatelské péče 

1. Porušený příjem tekutin z důvodu častých stavů zmatenosti a ztráty potřeby 

hydratace 

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacient přijme 1500 až 2000 ml tekutin per os za 24 hodin  

• Udržet vyrovnanou bilanci tekutin 

• Edukovat pacienta v oblasti dostatečného příjmu tekutin 

Plán ošetřovatelské péče  

• Sledovat bilanci tekutin 

• Sledovat příjem tekutin 

• Sledovat frekvenci a množství vylučování moče a stolice 

Realizace během hospitalizace 

 Pacientovi je podáváno vyšší množství tekutin cestou per os. Na pacienta je 

nutno dohlížet. Sestry pravidelně sledují a zaznamenávají příjem tekutin. Lékaři při 

vizitách hodnotí stav hydratace. 
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Hodnocení 27. 10. 

 Během celé hospitalizace pacient nejeví známky dehydratace. Sliznice jsou 

narůžovělé. Pacient vypije denně okolo 2000 ml tekutin. Je třeba, aby byl návštěvami     

i personálem pobízen k pití a kontrolován. Doma byl pacient zvyklý vypít okolo 1litru 

tekutin za 24 hodin, což je málo. Zdravotnický personál se snaží, aby pan X.X. vypil 

alespoň 1500 ml. 

 

2. Zácpa z důvodu nedostatečné tělesné aktivity a nedostatečná motilita střev, 

projevující se nepravidelnou a tuhou konzistencí stolice. 

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacient se bude vyprazdňovat pravidelně alespoň 1 x za 2dny 

Plán ošetřovatelské péče 

• Sledovat a zaznamenávat frekvenci a charakter stolice 

• Sledovat hydrataci 

• Zajistit stravu bohatou na vlákninu 

Realizace během hospitalizace 

 Pacientovi je v průběhu hospitalizace podáván dostatek tekutin a strava bohatá  

na vlákninu. Zdravotnický personál urguje návštěvy, aby nemocnému nosili ovoce         

a zeleninu. Jako prevenci dostává každý den 5 mililitrů Laktulózy. Frekvenci                  

a charakter stolice zdravotnický personál zaznamenává do ošetřovatelské dokumentace.  

Hodnocení 27.10. 

 Poslední defekace proběhla 25. 10. tuhé konzistence. Podle zdravotnického 

personálu se pacient vyprazdňuje jednou za tři dny. Stolice je tužší konzistence. 

 

3. Deficit sebepéče z důvodu zmatenosti projevující se sníženou schopností se o 

sebe postarat při úpravě zevnějšku, soběstačnosti při oblékání, hygieně, stravě, 

vyprazdňování a pohyblivosti. 

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacient zvládá s dohledem, popřípadě s dopomocí aktivity denního života 

• Barthel test nebude menší než 45 bodů 
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Plán ošetřovatelské péče 

• Pomoci pacientovi v oblasti hygieny, výživy a úpravy zevnějšku 

• Sledovat a vyhodnocovat schopnost sebepéče u pacienta (pomocí Barthel testu) 

• Spolupráce s fyzioterapeutem 

Realizace během hospitalizace 

Zdravotnický personál dohlíží na pacienta především v oblasti hygieny                

a hydratace. Je nutné pacienta k těmto úkonům pobízet. 

Hodnocení 27. 10. 

Pacient zvládá většinu úkonů sám. Je nutný zvýšený dohled z důvodu 

zapomínání na každodenní povinnosti, jako je například hygiena a hydratace. V testu 

základních všedních činností dosáhl 70 bodů. Za pacientem dochází pravidelně 

fyzioterapeut. 

4. Porucha spánku v důsledku zmatenosti.  

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacient bude spát alespoň 7 hodin kvalitním spánkem 

Plán ošetřovatelské péče 

• Dostatečně aktivizovat pacienta v průběhu dne 

• Zajistit klid a vhodné podmínky pro kvalitní spánek 

Realizace během hospitalizace 

Je důležité pacienta dostatečně aktivizovat během dne. V průběhu hospitalizace 

se snaží ošetřující personál dodržovat všechna opatření. Zdravotnický personál pobízí 

pacienta k chůzi. Pacient si čte, sleduje televizi a chodí na procházky s návštěvami. 

V noci je třeba eliminovat hluk. Během noci chodí zdravotnický personál pravidelně 

pacienta kontrolovat, minimálně cca po 2 hodinách. 

Hodnocení 27. 10. 

Zdravotnický personál udává, že se pacient v noci budí a chodí se koupat nebo 

na procházky, ráno po probuzení si nic nepamatuje. Zatím nedošlo k žádnému zlepšení. 

Medikace hypnotik není doporučena vzhledem k věku a stavu nemocného.  
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11.5 

 

5. Riziko pádu z důvodu snížené koordinace pohybů a nejistotě při chůzi  

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacient bude zabezpečen proti pádu z lůžka nebo při chůzi 

• U pacienta jsou využívány prvky zabezpečení lůžka proti pádu v noci 

Plán ošetřovatelské péče 

• Pacient má v noci zvednuté postranice 

• Při pohybu dbá zdravotnický personál zvýšeného dohledu 

Realizace během hospitalizace  

 Při prvním ranním vstávání je u pacienta vždy zajištěna přítomnost či dohled 

zdravotnického personálu. Pacient chodí sám, ale ošetřující personál na něho dohlíží, 

případně chodí v doprovodu návštěvy či fyzioterapeuta. V nočních hodinách se u pana 

X.X. užívá alespoň jedna postranice.  

Hodnocení 27.10. 

 Pacient je pod dozorem ošetřujícího personálu. Vzhledem k ostatním pacientům 

lůžkové jednotky bohužel nemůže být hlídán celých 24 hodin denně. Doposud nedošlo 

k žádnému pádu ani úrazu pana X.X. v nemocničním zařízení. V hodnocení pádu 

(příloha D) dosáhl pacient 2 bodů, což znamená, že u něj je riziko pádu. Personál se 

snaží dodržovat všechna bezpečnostní opatření.  

Edukace 

Pacient byl informován sestrou při příjmu na Léčebnu dlouhodobě nemocných o 

chodu oddělení, kdy budou snídaně, obědy a večeře, jaký bude mít pokoj, kde nalezne 

televizi, o signalizačním zařízení a dodržování nočního klidu. Pan X.X. se rychle 

adaptoval na chod oddělení i režim dne. Lékař pacientovi povolil vycházky s rodinou 

v okolí zdravotnického zařízení. V oblasti hlavních i vedlejších onemocnění byla 

informována lékařem rodina vzhledem k progresivní prognóze. Pacient zná své základní 

i vedlejší diagnózy. O léčebném postupu byl pacient informován. Léčebný postup se 

snaží pacient dodržovat a zvyšovat svou soběstačnost při pravidelných cvičení 

s fyzioterapeutem. 
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11.6 Ošetřovatelský závěr a prognóza 

U pana X. X. se jedná o potencionálně terminální stav progredující Alzheimerovy 

choroby. Rodina plně informována a přijala fakt rychlé progrese. Rodina pomáhá 

zdravotnickému personálu při péči o svého příbuzného. Při každodenních návštěvách ho 

nutí pít, chodí s ním na procházky a pomáhají ošetřujícímu personálu s hygienickou 

péčí. Pacient informován pouze v oblasti základních diagnóz. Z důvodu rychlé progrese 

lékař s rodinou rozhodli, že nemocnému sdělí pouze základní informace.  

Pacientovi zdravotnický personál zajišťuje důstojné zacházení, snaží se o zvýšení 

soběstačnosti pacienta. Ošetřovatelský personál se snaží pacientovi pomáhat ve všech 

oblastech denních aktivit. Pacient se zvládne sám najíst, je chodící. Sestry a ošetřovatelé 

pomáhají nemocnému s hygienou a oblékáním. Každý krok sestry pečlivě zapisují do 

ošetřovatelské dokumentace. Zároveň do ní zapisují podané léky, fyziologické funkce, 

vyprazdňování, a informaci o tom, zda byla nebo nebyla provedena celková hygiena.  

Vzhledem k rychlé prognóze onemocnění se bude ošetřující personál snažit           

o důstojné zacházení a vřelý přístup k nemocnému i rodině. Personál chrání intimitu 

nemocného při hygieně. Sestry vždy hovoří s rodinou a zapojují ji do ošetřovatelského 

procesu. Společně se snaží o nemocného pečovat. 
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12.1 

12 Ošetřovatelská kasuistika 2 

Druhá kasuistika pojednává o 81leté ženě, která byla od 23.10. 2012 

hospitalizována na interním oddělení. 

Lékařská anamnéza 

Informace pro zpracování lékařské anamnézy byly z menší části získané od 

pacientky. Zbytek doplnila její dcera.  

Osobní anamnéza  

Pacientka má diabetes mellitus II. typu, který je léčen perorálními antidiabetiky. Cévní 

mozkovou příhodu a infarkt myokardu paní Y.Y. neguje. Léčí se již 20 let s arteriální 

hypertenzí.   

Farmakologická anamnéza 

Pacientka užívá chronickou medikaci, kterou přinesla sepsanou:  

ANOPYRIN 100 0 – 1 – 0 
DIAPREL MR 1 – 0 – 0 
YASNAL 10 mg 1 – 0 – 0 
GERATAM 1200  1 – 0 – 0 
PRESTARIUM COMBI  1 – 0 – 0 
PRESTARIUM NEO  0 – 0 – 1 
AGEN 10 mg 1 – 0 – 0 
EBRANTIL 30 mg  1 – 0 – 1 
SORTIS 20mg 0 – 0 – 1 

Rodinná anamnéza 

Informace k rodinné anamnéze zodpověděla pacientka, doplnila dcera. Otec zemřel v 69 

letech na karcinom plic, matka zemřela v 87 letech z neznámých příčin. Sourozence 

nemá a na jiné vážnější choroby v rodině si nevzpomíná. Má dceru, která je zdráva.  

Alergologická anamnéza 

Veškeré alergie pacientka neguje. 

Abusus 

Pacientka pije alkohol příležitostně, zhruba 2 dcl vína za týden. Tvrdý alkohol nepije 

vůbec. Paní Y.Y. nikdy nekouřila a neužívala žádné jiné omamné látky.  
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Gynekologická anamnéza 

Pacientka prodělala jeden spontánní porod, a to ve 23 letech, kdy porodila dceru. 

Potraty neguje. Pacientka před 30ti lety prodělala období menopauzy.  

Pracovní a sociální anamnéza 

Paní Y.Y. dříve pracovala jako zdravotní sestra, nyní pobírá starobní důchod. Žije sama 

v bytě. Stará se o ní dcera, denně dochází také pečovatelka. 

12.1.1 Průběh hospitalizace 

Pacientka byla v den hospitalizace přivezena rychlou záchrannou službou, 

kterou volala pečovatelka. Žena (81let) byla nalezena doma, kde seděla na zemi              

a nebyla schopná stoje. Anamnéza byla vzhledem k demenci špatně odebratelná. Na 

elektrokardiografu je patrná fibrilace síní s rychlejší komorovou odpovědí nejasného 

stáří, pacientka přijata na monitorované lůžko interního oddělení jako rate kontrol. 

Podán beta blokátor s dobrým efektem, duální antiagregační terapie. 

Echokardiograficky normální funkce a kinetika levé komory srdeční. Pacientka je 

diabetička na perorálních antidiabeticích (PADu) s uspokojivým glykemickým 

profilem. Po domluvě s dcerou byla podaná žádost do zařízení následné péče.  

12.1.2 Objektivní nález po příjezdu rychlou záchrannou službou 

Pacientka při vědomí, klidná, výrazně bradypsychická, spolupracuje, eupnoe,  

bez cyanózy a ikteru, afebrilní, dehydratace, obézní. Při rozhovoru usíná, usměvavá, 

odpovídá s latencemi, spolupracuje. Hlava bez viditelných známek úrazu, na poklep 

mírně bolestivá, facialis inervuje správně. Spojivky růžové, sklery bílé, zornice 

izokorické. Sliznice dutiny ústní růžová, hydratace snížená, jazyk ve střední čáře, hrdlo 

klidné, tonsily nezvětšené. Krk souměrný, normální náplň krčních žil, karotidy tepou 

symetricky, bez známek šelestu. Štítná žláza nehmatná, uzliny nezvětšeny, dýchá volně. 

Hrudník souměrný, na plicích poklep jasný, dýchání sklípkové, čisté. Úder srdečního 

hrotu nehmatný, akce nepravidelná, ozvy ohraničené, šelest nediferencuji. Břicho 

souměrné, na pohmat měkké, palpačně bolestivé bez hmatné rezistence. Játra jsou 

nezvětšená a slezina nehmatná, peristaltika je přiměřená. Dolní končetiny jsou bez 

známek otoku, bez známek tromboembolické nemoci. Periferní pulsace je hmatná 

bilaterálně. Kůže je normálního koloritu, turgor přiměřený, bez patologických 

eflorescencí.  
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12.2 

12.3 

Lékařské diagnózy 

Demence středně těžká Alzheimerovy etiologie 

Fibrilace síní s rychlou odpovědí komor nejasného stáří 

Arteriální hypertenze akcelerovaná 

Diabetes mellitus II. typu na PAD 

Stav po operaci dělohy 

Diagnostická péče  

Tabulka č. 6 - Fyziologické funkce naměřené při příjmu 23. 10. 2012; zdroj: LD 

TK 150/90mmHg 

P 112/min 

D 16/min 

TT 36,8 ° C 

SpO2 97 % 

MMSE 19 bodů 

Glykémie 7,8mmol/l 

 
Tabulka č. 7 - Fyziologické funkce naměřené během hospotalizace 28. 10.2012; zdroj: LD 

TK 140/80mmHg 

P 95/min 

D 16/min 

TT 36,5 ° C 

 

Antropometrické údaje 

Váha: 80 kg 

Výška: 160 cm  

Body mass index (BMI) : 31 (obezita 1.stupně)  
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Laboratorní vyšetření 

Biochemické vyšetření séra 
Tabulka č. 8 - Biochemické vyšetření séra 23. 10. 2012; zdroj: LD 

 5. 10. 2012 Referenční meze 

Natrium 141 mmol/l 137 – 146 mmol/l 

Kalium 4,7 mmol/l 3,80 – 5,0 mmol/l 

Chloridy 96 mmol/l 95 – 107 mmol/l 

Urea 6,5 mmol/l 2,5 – 8,3 mmol/l 

Kreatin 109 umol/l 60 – 115 umol/l 

Bilirubin 12,4 umol/l 2 – 17 umol/l 

ALT 0,58 ukat/l < 0,78 ukat/l 

AST 0,46 ukat/l < 0,72 ukat/l 

GMT 0,89 ukat/l < 1,00 ukat/l 

ALP 1,36 ukat/l 0,66 – 2,20 ukat/l 

CRP 24,4 mg/l < 7,0 mg/l 

 

Krevní obraz 
Tabulka č. 9 - Krevní obraz; zdroj 23. 10. 2012: LD 

 5. 10. 2012 Referenční meze 

Leu 

(leukocyty) 
5,9 x 109/l 

4 – 11,10  

x 109/l 

Ery 

(Erytrocyty) 
4,87 x 1012/l 

4,2 – 5,4 

x 1012/l 

Hb 

(Hemoglobin)
145 g/l 

120 – 160 

g/l 

Hematokrit 0,380 g/l 
0,340 – 0,460 

g/l 

Krevní 

destičky 
235 x 109/l 

130 – 450 

x 109/l 
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Moč + sediment 
Tabulka č. 10 - Biochemické vyšetření Moč + sediment 23. 10. 2012; zdroj: LD 

 30. 1. 2012 Referenční meze 

PH 5,5 5,0 – 7,0  

Specifická hustota 1,022 kg/m3 1,015 – 1,025 kg/m3

Bílkovina negativní < 0,30 g/l 

Ketolátky negativní 0,0 – 0,0 mmol/l 

Bilirubin negativní 0,0 – 0,0 mmol/l 

Urobilinogen negativní < 10 počet/ μl 

Erytrocyty 3,2 x 10^6/l 10,0 x 10^6/l  

 

ECHO 23. 10. 2012   

Levá komora nedilatuje, systolická funkce dobrá, bez patrné ložiskové poruchy kinetiky 
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12.4 Terapeutická péče 

Farmakoterapie 

Pacientce jsou podávány léky per os. 

ANOPYRIN 100 0 – 1 – 0 

DIAPREL MR 1 – 0 – 0 

YASNAL 10 mg 1 – 0 – 0 

GERATAM 1200  1 – 0 – 0 

PRESTARIUM COMBI  1 – 0 – 0 

PRESTARIUM NEO  0 – 0 – 1 

AGEN 10 mg 1 – 0 – 0 

SORTIS 20mg 0 – 0 – 1 

ANOPYRIN – analgetikum, antipyretikum, antirevmatikum. Indikace: bolesti mírné  

až střední intenzity. Kontraindikace: akutní vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku, 

bronchiální astma, 3. trimestr těhotenství.  

DIAPREL MR – perorální antidiabetikum u diabetu II. typu. 

AGEN – vazodilatans, antihypertenzivum, blokátor kalciového kanálu. Indikace: léčba 

hypertenze, léčba stabilní nebo variantní anginy. Kontraindikace: závažná hypotenze, 

šok, obstrukce výtokové části levé komory atd. 

GERATAM – nootropikum. Kontraindikace: terminální stádium ledvinové 

nedostatečnosti, mozkové krvácení 

PRESTARIUM COMBI – antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.  

PRESTARIUM NEO – antihypertenzivum, ACE inhibitor.  

SORTIS – hypolipidemikum. Indikace: primární hyperlipocholesterolémie, prevence 

vaskulárních příhod. Kontraindikace: aktivní jaterní onemocnění, těhotenství, kojení. 

YASNAL- léčivo proti demenci, inhibitor cholinesteráz. Symptomatická léčba mírné  

až středně závažné Alzheimerovy choroby 

Dietoterapie 

Pacientka přijímá potravu per os sama, bez pomoci. Dietu má diabetickou, číslo 9. 
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12.5 

Invazivní vstupy 

Pacientka má periferní žilní katétr od 23.10 velikosti 20 GA a permanentní močový 

katétr také od 23.10.2012 

Ošetřovatelská část 

Ošetřovatelská anamnéza a současný stav odebrané během pozorování 

nemocného. (Zpracováno dle ošetřovatelského modelu M. Gordon)  

Informace byly získány rozhovorem s nemocným, pozorováním, od 

zdravotnického personálu a z dokumentace. Paní Y.Y. byla při rozhovoru usměvavá, 

pro získání informací jsem také zvolila otevřené otázky.  

Vnímání zdraví – udržování zdraví 

Pacientka si dříve uvědomovala své zdravotní problémy, ale nyní téměř nevnímá 

svůj zdravotní stav. Trápilo jí a uvědomovala si, že už není její paměť tak dobrá jako 

dřív. A také ji trápila nadváha, avšak až posledních dvacet let. Dříve sportovala               

a pracovala jako zdravotní sestra, tudíž měla nesedavý styl zaměstnání a ve volném času 

dostatek pohybu.Momentálně pacientku její zdravotní stav příliš nezajímá. Často se 

usmívá a hovoří o „starých dobrých časech“. 

Výživa – metabolizmus  

Pacientka posledních dvacet let bojovala s nadváhou a tento problém se snažila 

vyřešit pomocí redukčních diet, ale nikdy se jí nepovedlo sníženou váhu udržet. 

Pacientka při redukčních dietách jedla velice málo a ne často, což se odrazilo i na 

rychlém znovunabytí původní váhy. Problém s její váhou nastal, když přestala aktivně 

sportovat a udržovat se v kondici. Nyní je pacientka schopna přijímat potravu per os bez 

pomoci. Pacientka je diabetička, má předepsanou dietu číslo 9 (diabetickou). 

Vylučování 

Pacientka mívala potíže s vyprazdňováním moči, byla inkontinentní, nedokázala 

moč udržet, a to především v noci. Problémy s vyprazdňováním stolice pacientka nikdy 

neměla. Stolici má pravidelně 1krát denně normální konzistence. Nyní má paní Y. Y. 

zaveden permanentní močový katétr, již v den příjmu 23.10.2012. Dne 29.10.2012 má 

pacientka permanentní močový katétr zaveden sedmý den, je funkční, bez známek 

zánětu, odvádí čirou moč. Bilance tekutin je u pacientky v normě. S vyprazdňováním 

stolice nemá paní Y.Y. podle zdravotnického personálu nemá žádné problémy.  
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Aktivita – cvičení  

Pacientka vždy preferovala pohybové aktivity, k čemuž jí dopomáhalo                 

i povolání zdravotní sestry, kde byla stále v pohybu. Posledních dvacet let aplikuje paní 

Y.Y. spíše sedavý způsob života, což se odrazilo i na navýšení její váhy. V aktivitách 

denního života (oblékání, stravování, vyprazdňování, osobní hygiena a péče                  

o zevnějšek) byla pacientka soběstačná. Poslední dva roky se její stav zhoršil a byla 

nutná pomoc v podobě pečovatelky, která k paní Y.Y. docházela každý den.  

Pacientka je chodící s doprovodem, ale u některých denních činností potřebuje 

pomoc. Paní Y.Y. potřebuje pomoc ošetřujícího personálu především v oblasti hygieny, 

oblékání a koupání. Ostatní činnosti provede pod dohledem, případnou dopomocí. 

Nemocná je trvale inkontinentní v oblasti vyprazdňování moče. S vyprazdňováním 

stolice nikdy potíže neměla. 

Pacientka je částečně soběstačná. Barthel skóre a test instrumentálních všedních 

činností (IADL, ADL) byl 55 bodů, což znamená, že má závislost středního stupně, 

Z čehož vyplývá, že potřebuje pomoc a především dohled a péči ošetřujícího personálu.  

Spánek – odpočinek  

Pacientka nikdy neměla a ani nemá problémy v oblasti spánku.  

Citlivost (vnímání) – poznávání  

Už před hospitalizací nebyla pacientka plně orientovaná, často byla zmatená  

a odkázána na pomoc druhých formou pečovatelky, která docházela každý den, nebo 

pomáhající dcery. Nyní je pacientka spolupracující a orientovaná. Podle ošetřujícího 

personálu občas není orientovaná místem a ani časem, což se projevuje častými 

otázkami kde je a co se bude dít. Vzhledem k tomu, že se dcera o matku starat nemůže, 

bylo zažádáno o překlad na následnou péči do léčebny dlouhodobě nemocných.  

Sebepojetí – sebeúcta  

Pacientka byla částečně soběstačná, schopná rozhodování. Dnes je pacientka 

stále schopna rozhodnout o své osobě, mívá občasné stavy zmatenosti a dezorientace. 

Ošetřující personál jí pomáhá v oblastech denních činností. Pacientka si uvědomuje 

vážnost svého stavu a bojí se budoucnosti. Vzhledem k povolání zdravotní sestry má 

zkušenosti a informace o Alzheimerově demenci. Má strach, že skončí plně odkázaná na 

péči druhých. Myslím si, že tento strach podněcuje i povolání zdravotní sestry, kdy se 

setkávala velice často s nesoběstačnými pacienty odkázánými na pomoc druhých.  
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Role – vztahy  

Pacientka je vdova a matka jedné dcery, která ji pravidelně navštěvuje. 

Pacientka byla vždy společenská a příjemná. Nikdy nebyla konfliktní typ osobnosti. 

Během hospitalizace ji pravidelně každý den navštěvuje dcera a občas přátelé.  

Reprodukce – sexualita 

K tomuto vzorci je možné uvést pouze roli matky. Vzhledem k věku pacientky je 

zřejmé prodělané období klimakteria. Vzhledem k tomu, že je paní Y.Y. již deset let 

vdovou a také díky věku pacientky, jsem tento vzorec blíže nespecifikovala.  

Stres, zátěžové situace – zvládání, tolerance  

Pacientka běžný stres zvládala dobře, ale pokud přišel stres většího rázu, byla 

paní Y.Y. nepříjemná a řešila problémy nadměrnou fyzickou aktivitou. Stres vznikal 

hlavně z jejího zaměstnání.  

Víra – životní hodnoty  

 Pacientka nevěří v boha, je ateistka. Uznává pouze hodnotu rodiny a zakládá si 

na přátelských vztazích.  

12.5.1 Ošetřovatelské diagnózy 

Ošetřovatelské diagnózy aktuální 

• Porucha kognitivních funkcí z důvodu pokročilého stádia Alzheimerovy nemoci. 

• Porucha sebepéče vlivem progredujících příznaků nemoci, projevující se 

neschopností provést základní hygienickou péči.  

• Obezita z důvodu zpomaleného metabolismu a špatné životosprávy 

Ošetřovatelské diagnózy potencionální 

• Riziko infekce z důvodu zavedení invazivních vstupů (PŽK a PMK) 

• Riziko pádů z důvodu změněného stavu vědomí  

12.5.2 Cíl, plán, realizace a hodnocení ošetřovatelské péče 

1. Porucha kognitivních funkcí z důvodu pokročilého stádia Alzheimerovy nemoci. 

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacientka dosáhne vyššího stupně soběstačnosti v oblasti denních aktivit 

• Pacientka bude méně závislá na ošetřovatelském personálu 
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Plán ošetřovatelské péče 

• Procvičování paměti 

• Nácvik sebepéče 

Realizace během hospitalizace 

Pacientka se každý den snaží o zajištění hygieny a stravy s pomocí ošetřujícího 

personálu. Zdravotnický personál pacientce pomáhá v oblasti stravování, hygieny           

a oblékání, dohlíží na kvalitu péče a snaží se pacientce určit pravidelný denní 

harmonogram. Při hygieně se pacientka snaží omýt bez pomoci.  

Hodnocení 29.10. 

Pacientka je zatím částečně soběstačná, snaží se obstarat si všechny potřeby  

a povinnosti. Zdravotnický personál pouze dohlíží, maximálně vypomůže v oblasti 

hygieny stravování.  

2. Porucha sebepéče vlivem progredujících příznaků nemoci, projevující se 

neschopností provést základní hygienickou péči.  

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacientka provede základní hygienickou péči sama, bez pomoci 

Plán ošetřovatelské péče  

• Sledovat hygienické návyky pacientky 

• Zajistit dostatek pomůcek k hygienické péči 

Realizace během hospitalizace 

 Zdravotnický personál každé ráno, popřípadě večer vypomůže pacientce 

v oblasti hygienické péče a stravování. Snaží se dodržovat pravidelné časové intervaly. 

Hodnocení 29. 10. 

 Pacientka provede ranní hygienu u umyvadla sama, s celkovou hygienou 

v koupelně potřebuje pomoc personálu nebo dcery.  
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3. Riziko infekce z důvodu zavedení invazivních vstupů (PŽK a PMK )  

Cíl ošetřovatelské péče 

• Pacientka nemá známky infekce 

Plán ošetřovatelské péče 

• Sledovat známky infekce 

• Dodržovat pravidla aseptického převazu 

• Převaz invazivních vstupů jednou za 24 hod 

Realizace během hospitalizace 

Převaz invazivního vstupu - periferní žilní kanyly je prováděn každý den 

v poledních hodinách, a to asepticky se sterilním krytím. Vše je pečlivě zaznamenáváno 

do ošetřovatelské dokumentace.  

Hodnocení 29. 10. 

Invazivní vstupy nejeví známky zánětu, není patrné zarudnutí ani otok. Periferní 

žilní katétr byl zaveden z důvodu doplnění tekutin infuzními roztoky. Hydratace 

pacientky je již v pořádku, tudíž se plánuje jeho odstranění. 

4. Obezita z důvodu zpomaleného metabolismu a špatné životosprávy 

Cíl ošetřovatelské péče 

• Udržet nebo snížit stávající váhu 

• Upravit životosprávu 

• Zvýšit fyzickou aktivitu 

Plán ošetřovatelské péče 

• Pacientka jí racionální stravu 4krát až 5krát denně, nepřejídá se 

• Každý den bude pacientka mobilizována 

Realizace během hospitalizace  

Každý den je pacientka vážena, jí 4krát až 5krát denně po menších porcích. 

Denně cvičí s rehabilitačním terapeutem a provádí nácvik chůze i osobní hygieny.  
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12.6 

Hodnocení 29. 10. 

Pacientka během hospitalizace nezaznamenala žádné váhové úbytky ani příbytky. 

Podle BMI má pacientka obezitu 1.stupně. stav váhy zůstává i nadále beze změn. 

5. Riziko pádů z důvodu změněného stavu vědomí  

Cíl ošetřovatelské péče 

• Zvýšený dohled na pacientku 

• Na noc přidány zábrany proti pádu z lůžka 

Plán ošetřovatelské péče 

• Pacientka má zvednuté postranice na noc 

• Při pohybu pacientky po oddělení bude dbáno zvýšeného dohledu 

Realizace během hospitalizace  

Přes den ošetřovatelský personál kontroluje a dohlíží na bezpečnost pacientky. 

V noci jsou užity ochranné zábrany ve formě postranic na lůžko.  

Hodnocení 29. 10. 

Pacientka je zabezpečena proti pádu. V tabulce hodnocení pádu (příloha C) 

dosáhla pacientka 2 bodů, což znamená zvýšené riziko pádu. 

Edukace 

Pacientka byla při příchodu informována o chodu oddělení, kdy je snídaně, oběd  

a večeře, o svých právech a jaký je režim interního oddělení. Na režim oddělení se 

adaptovala velice dobře. Vzhledem k rychle progredujícímu onemocnění se její stav 

mění každým dnem a informace o onemocnění sdělil lékař dceři nemocné na základě 

společného rozhodnutí. Plně ji informoval o rychlé progresi onemocnění i vedlejších 

diagnózách. Prostřednictvím sestry a lékaře byl dceři vysvětlen průběh onemocnění. 

Dcera se zapojila do ošetřovatelského procesu formou návštěv a rozhovorů s nemocnou. 

Do jiné péče, například hygienické,se dcera odmítla zapojit. Dcera pacientky má rodinu 

a zaměstnání na plný úvazek, proto se nemůže o matku starat. Z těchto důvodů byl 

doporučen překlad do následné péče. Nyní je již zasláno doporučení do zařízení 

následné péče.  
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12.7 Ošetřovatelský závěr a prognóza 

U paní Y. Y. se jedná o potenciálně terminální stav Alzheimerovy nemoci, dcera 

byla o stavu pacientky plně informována. Pacientka informována pouze v oblasti 

základních diagnóz a umístění do následné léčebné péče. Sama pacientka nechce znát 

budoucnost, zřejmě z důvodu strachu, jelikož zná velice dobře svou diagnózu 

díky povolání zdravotní sestry.  

Nemocné zdravotnický personál zajišťuje důstojné zacházení, snaží se o zvýšení 

soběstačnosti pacientky. Ošetřovatelský personál se snaží pacientce pomáhat ve všech 

oblastech denních aktivit. Sestry a ošetřovatelé pomáhají nemocné v oblasti stravování, 

hygieny, oblékání i chůze. Za pacientkou chodí denně dcera, která si s ní povídá, do 

ošetřovatelské péče se odmítla zapojit. Sestry se chovají k pacientce i rodině vlídně,       

o pacientku pečují dobře a jsou trpělivé při komunikaci. 

Je velice těžké komunikovat s nemocným, který trpí Alzheimerovou nemocí. 

Pacientka rychle střídá nálady a sestry jí musejí stále připomínat, kde se nachází             

a nutnost dodržování hydratace. Sestry zajišťují důstojné zacházení a jejich cílem je 

mimo jiné zlepšení kvality života pacienta, potažmo snaha o zvýšení stupně 

soběstačnosti. 
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13 Diskuze 

Téma Alzheimerova choroba bylo velice zajímavé pro zpracování bakalářské 

práce. Myslím si, že je psychicky i fyzicky náročné se o takto nemocného člověka 

starat. Svou bakalářskou práci jsem věnovala péči o pacienta s Alzheimerovou 

chorobou. V kapitole Diskuze se věnuji srovnání případových studií podle funkčních 

vzorců Marjory Gordon.  

Obě dvě kasuistiky mají mnoho společných prvků. Jedná se o pacienty ve 

středně pokročilém stádiu Alzheimerovy nemoci, kteří jsou částečně soběstační. Oba 

dva byli hospitalizování na stejném pracovišti. Obě kasuistiky mají hodně společného, 

ale nesmíme zapomínat na to, že se stále jedná o individuální bytosti. První kasuistika je 

sepsána o muži, který je podle mého názoru mentálně i fyzicky v lepší kondici než žena 

v druhé kasuistice. Komunikace byla v obou případech možná, některé informace byly 

získané od pacienta rozhovorem i pozorováním, od zdravotnického personálu                 

a z lékařské a ošetřovatelské dokumentace. Rozhovor probíhal formou dialogu, kdy 

jsem volila převážně různé otevřené otázky. 

První vzorec zdraví je zaměřený na oblast vnímání. Oba dva pacienti vnímají 

svůj zdravotní stav a nechtějí znát budoucnost. Pacientka je ovšem ke svým diagnózám 

laxnější než pacient, který se snaží užívat pravidelně medikaci a udržovat se v dobré 

kondici. Při rozhovoru na mě působila paní Y.Y. spíše apaticky, pan X.X. se snažil 

pomáhat personálu a tím zvyšovat stupeň soběstačnosti.  

Výživa a metabolismus je náplň druhého vzorce. Zde se pacienti liší v dietách. 

Muž nikdy neměl problémy s váhou, ani nedržel žádné specielní diety. Ve 

zdravotnickém zařízení má předepsanou dietu racionální, nemá žádná omezení ve 

stravě. Paní Y.Y. posledních 20 let přibrala zhruba okolo 20-ti kilogramů vlivem snížení 

tělesné aktivity a klimakteria. I před držení různých redukčních diet se vždy vrátila na 

původní váhu. Pacientka je diabetička užívající perorální antidiabetika. Z tohoto důvodu 

má předepsanou diabetickou dietu. 

Třetí vzorec se zaměřuje na oblast vylučování. Oba dva pacienti mají potíže 

s vyprazdňováním moči. Pacient vzhledem k vedlejší diagnóze hyperplazie prostaty 

močí často po menších dávkách. Přes den stihne dojít na toaletu, v noci močí do močové 

láhve. Pacientka je inkontinentní v oblasti vyprazdňování moči, momentálně má 

zaveden permanentní močový katétr, který je funkční a odvádí čirou moč.  



58 

 

Pan X.X. trpí obstipací, vyprazdňuje se zhruba jednou za tři dny. Stolice má charakter 

tužší konzistence. Dostává preventivně Laktulózu 5ml denně a stravu bohatou na 

vlákninu. Pacientka nemá problémy ve vyprazdňování stolice.  

Aktivita je čtvrtý vzorec zdraví. Oba dva pacienti jsou částečně soběstační.  

Dle Barthelova testu (příloha D)dosáhl pacient 70 bodů, což znamená závislost lehkého 

stupně, pacientka dosáhla 55 bodů a je středně závislá. Pan X.X. je soběstačný ve větší 

míře. Potřebuje spíše dohled. Pacientka potřebuje pomoc v oblasti sebepéče. Zejména 

v oblasti hygieny, chůze a oblékání.  

Pátým vzorcem je vzorec pro oblast spánku. Oba pacienti subjektivně udávají 

kvalitní spánek bez obtíží. Objektivně dle zdravotnického personálu byl má pacient 

v noci stavy zmatenosti, které se projevují například sprchováním ve tři hodiny ráno 

nebo chůzí po chodbě.  

Citlivost (vnímání) – poznávání je šestým vzorcem zdraví. U obou pacientů se 

personál i rodina shodují, že jeví známky časové dezorientace a zmatenosti. U pacientky 

se to projevuje častými otázkami typu kde je a co je za den. Pacient často bloudil            

a podle zdravotnického personálu se chodí v noci sprchovat. Oba dva pacienti shodně 

nepociťují žádné bolesti. 

Sedmým vzorcem je sebeúcta – sebepojetí. Při rozhovoru a od zdravotnického 

personálu jsem si u obou pacientů všimla strachu z budoucnosti. Oba svou diagnózu 

znají. Pacientka vzhledem k povolání zdravotní sestry zná dobře průběh onemocnění        

a bojí se, že bude odkázána na pomoc druhých. U pana X.X. se projevuje strach formou 

otázek, zda-li se dostane ještě domů a kdy bude moci za ženou.  

Role a vztahy zahrnují osmý funkční vzorec. Oba pacienti jsou nekonfliktní typy 

osobnosti, jsou společenští a přátelští. Pan X.X. je manžel a otec dvou dětí, které mu 

daly dvě vnoučata. Žena je vdova a matka jedné dcery.  

Ve vzorci reprodukce jsem vzhledem k věku a diagnóze nemocné 

nespecifikovala bližší informace. U muže bych uvedla roli manžela a otce.  

Desátý vzorec je v oblasti stresu a zvládání stresových situací. Oba dva pacienti 

zvládají stres velice dobře. U stresu většího rázu docházelo u pacienta k smutku a apatii, 

naopak pacientka řešila stres nadměrnou fyzickou aktivitou. 

Posledním vzorcem je víra a životní hodnoty. Shodně bych uvedla u obou 

pacientů, že nevěří v Boha, jsou ateisti. Na předních příčkách se u nich objevuje hlavně 

zdraví, rodina a až na dalších příčkách hmotné statky. 
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Myslím si, že práce s dementním pacientem je velice zajímavá. Poznala jsem, že 

práce s dementním nemocným je velice složitá fyzicky i psychicky. Každý den musíte 

nemocného kontrolovat, dbát na jeho bezpečí, provádět u něho důkladně hygienickou 

péči, starat se o jeho základní potřeby a v neposlední řadě umět komunikovat s ním         

i s jeho rodinou. Ke každému pacientovi bychom měli přistupovat jako k individuální 

bytosti, měli bychom se starat o jeho bio-psycho-sociální potřeby. Podle mého názoru 

by u lůžek nemocných s Alzheimerovou demencí měly pracovat trpělivé, zkušené sestry 

s dobrými komunikačními dovednostmi.  

Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou je velice specifická. Je nutné brát 

ohled na fakt, že se jedná o nejen psychiatricky nemocné, ale zároveň o pacienty 

geriatrické. U geriatrických pacientů je mnoho zvláštností, se kterými jsem se setkala 

při plánování, ale i při samotné péči na odděleních, kam jsem docházela. Každý 

geriatrický pacient má stanovené riziko pádu (příloha C). Na veliké množství pacientů 

je malé množství ošetřujícího personálu. Přesto mě překvapilo, že personál měl vždy 

přehled o pacientech a snažil se na ně maximálně dohlížet. Dalším úskalím je,                

u imobilních pacientů či nemocných s pohybovým onemocněním, riziko vzniku 

dekubitů, které se blíže určuje podle Northon score (příloha B). V obou případech bylo 

riziko minimální, jelikož byli pacienti převážně chodící. Pokud by tak nebylo, existuje 

řada pomůcek, které snižují riziko vzniku dekubitů – například antidekubitární matrace, 

kolečka a tak dále. 

Obě případové studie se týkají pacientů ve středně pokročilém stádiu 

Alzheimerovy nemoci s rychle progredujícím průběhem. Pacienti, o kterých jsem psala 

kasuistiku byli zatím schopni spolupracovat a komunikovat. S panem X.X. byla lepší 

spolupráce, byl více orientovaný a snažil se o spolupráci s personálem, jeho hlavním 

cílem byl návrat domů. Bohužel vzhledem k rychlé progresi onemocnění není návrat 

možný, jelikož by manželka nemocného nemohla zajistit kvalitní péči. Paní Y.Y. 

rezignovala na svou nemoc a na léčbu. Potřebuje pomoc ošetřujícího personálu, ale 

nesnaží se o pomoc personálu, nejsou zaznamenány pokroky v léčbě. Vzhledem k tomu, 

že má pouze dceru, která se o ni starat nemůže, bylo zažádáno o překlad do léčebny 

dlouhodobě nemocných.  
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U obou pacientů byl využit Barthel test, který má za úkol zmapovat oblast 

soběstačnosti pro ošetřující personál, aby věděl v čem by měl pacientovi pomoci. 

Z diagnostický testů, které pomáhají s odhalením Alzheimerovy choroby byl využit 

Mini Mental Test Examination. Podle mého názoru bylo u pacientů využito malé 

množství testů. V kapitole vyšetřovací metody jsem uvedla například Adenbrookský 

kognitivní test (příloha E) či Montral cognitive assessment. Oba pacienti jsou léčeni 

farmakologicky kognitivi z řad inhibitorů cholinesteráz. V oblasti léčby je také řada 

otázek k zamyšlení. Například pan X.X. v noci bloudí a je zmatený, což by mohl být 

jeden z příznaků deliria, které by se dalo medikamentózně léčin, což jsem popsala 

v podkapitole 3.4.1. Další otázkou je u paní Y.Y. deprese, čemuž by odpovídala její 

rezignace a lhostejnost. Zvolila bych psychiatrické konsilium, které by mohlo depresi 

potvrdit či vyvrátit, popřípadě nasadit terapii, ať už farmakologickou nebo 

nefarmakologickou.  
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14 Opatření pro praxi 

Během pracování s pacienty trpícími Alzheimerovou demencí jsem zjistila 

mnoho poznatků o samotném onemocnění i o ošetřovatelské péči u takto nemocných 

osob. Za prvé si musíme uvědomit, že pacienti trpící Alzheimerovou nemocí jsou 

v senilním období. Za druhé je důležité znát průběh onemocnění, kdy se pacientovi 

mění povaha v určitých stádiích nemoci. Pacienti bývají zpočátku usměvaví, později 

přichází problémové chování, kdy mohou být nepříjemní až agresivní. Za třetí bych 

uvedla, že zdravotnický personál i příbuzní nemocného musí být permanentně ostražití a 

dbát zvýšené bezpečnosti pacienta. Z těchto a dalších důvodů je péče o tyto nemocné 

velice psychicky i fyzicky náročná. Myslím si, že sestra, která se stará o nemocného 

s demencí, by měla být trpělivá a měla by mít zkušenosti v oblasti problematiky 

gerontopsychiatrie.  

K hlavním problémům v ošetřovatelské péči u nemocných s Alzheimerovou 

chorobou patří převážně důkladná hygienická péče a pravidelné kontroly nemocného. 

V lehkém a středně těžkém stádiu nemoci se většinou pacient obstará sám, je u něho 

třeba pouze zvýšeného dohledu a pomoci hlavně v oblasti oblékání a hygieny. V těžkém 

a zároveň terminálním stádiu choroby je u nemocného nutné zajistit komplexní 

ošetřovatelskou péči, kdy se zaměřujeme především na oblasti hygieny včetně prevence 

dekubitů a péče o kůži, oblékání, stravování, hydratace, péči o vyprazdňování moče       

a stolice a jiné. Nesmíme zapomínat na psychickou podporu. U Alzheimerovy choroby 

se zaměřujeme především na podporu příbuzných a blízkých osob nemocného. Od 

začátku onemocnění je pomalu připravujeme na všechny úskalí a rizika této choroby. 

Lékaři i sestry radí příbuzným jak jednat s nemocným, co je třeba zajistit a na co se 

připravit. Přesvědčila jsem se, že péče u takto nemocného člověka je opravdu velice 

vyčerpávající a zodpovědná.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porozumět individualitě ošetřovatelskému 

procesu ve skutečném prostředí u pacientů s Alzheimerovou chorobou zdravotnické 

veřejnosti a v rámci případové studie porovnat ošetřovatelskou péči u vybraných 

pacientů pomocí funkčních vzorců zdraví Marjory Gordon. Cíle byly splněny 

vypracováním dvou kasuistik podle předlohy funkčních vzorců zdraví. 

Péče o nemocné, kteří trpí Alzheimerovou demencí, má mnoho specifik. 

Největším úskalým je komunikace s nemocnými, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, 

jelikož jsou nemocní náladoví, často nechtějí spolupracovat a informace o léčebném 

režimu občas nedodržují. Důležitá je hygienická péče, kdy v prvních stádiích stačí 

pouze dohled nebo menší dopomoc, v posledních stádiích přebírá hygienickou péči 

sestra.  

U druhého cíle bylo potřeba srovnat dvě kasuistiky. Obě kasuistiky jsou              

o pacientech, kteří jsou ve středně těžkém stádiu Alzheimerovy nemoci. Srovnáváno 

bylo podle funkčních vzorců zdraví Marjory Gordon. Pan X.X. je více soběstačný než 

paní Y.Y., která potřebuje pomoc a zvýšený dohled zdravotnického personálu. oba dva 

pacienti vědí o své nemoci, ale ani jeden z nich nechce znát budoucnost. Žena má na 

rozdíl od muže problémy s výživou. Musí dodržovat speciální dietu, jelikož je 

diabetička. Schodně je uvedeno, že oba pacienti mají problémy s vyprazdňováním moči. 

Žena má na rozdíl od muže zaveden permanentní močový katétr. Pacient má navíc 

potíže s vyprazdňováním stolice, trpí obstipací. V oblasti aktivity a denních činností 

dosáhl pan X.X. v Barthel testu 65 bodů, na rozdíl od pacientky, která dosáhla 55 bodů. 

Oba dva potřebují dohled. Paní Y.Y. potřebuje víc pomoc než pan X.X.. Oba pacienti 

mají strach z budoucnosti. Shodně je uvedeno, že mají oba dva děti. Pacient je umístěn 

do léčebny dlouhodobě nemocných a pacientkauž má hotovou žádost o zařazení do 

tohoto zařízení. Oba dva pacienti jsou svéprávní. 
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