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Anotace  

Má diplomová práce se zabývá problematikou zajištění péče o osoby s demencí v domácím 

prostředí. Tato práce by mohla zároveň poskytnout užitečné rady pečujícím v oblasti domácí 

péče, ukázat možnosti komunikace s člověkem s demencí a poradit, jak se vyhnout 

nepříjemným situacím. Dále se práce snaží sepsat možnosti maximálního komfortu a celkové 

pohody osob trpících touto degenerativní chorobou. Důležitý je i komfort pečujícího, na 

kterého jsem se také zaměřila. Načerpané poznatky vedou k hlubšímu pochopení způsobu 

života jak pečujícího, tak klienta s demencí. Závěr teoretické části mapuje témata, jako je 

syndrom vyhoření nebo aktivizace, a nabízí možnosti, kde hledat užitečné rady. V empirické 

části zkoumám, s kým nejčastěji osoba s demencí bydlí a jestli pečující pozoruje změny 

chování.  

Annotation  

My diploma thesis is focused on problematic of care giving for persons with dementia in their 

home environment. This thesis could also provide useful advice for caregivers, show 

communication options with patients affected by dementia, and suggest how to avoid 

uncomfortable situations. Additionally the work is aiming to list the options of maintaining 

maximal comfort and well-being of persons with dementia. The comfort of caring person is 

also important, and is addressed by this work. Gathered knowledge leads to better 

understanding of way of life of the caregiver as well as person with dementia. The conclusion 

of theoretical part is mapping the topics such as burn-out syndrome or activization and offers 

the options where to find useful advice. Empirical part of this thesis summarizes with whom 

the person with dementia shares the household and whether caregivers notice the changes in 

behavior of person with dementia.  
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Demence, péče, aktivizace, syndrom vyhoření, komunikace, paměť 
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ÚVOD   

 „Moudrost starců je darem Hospodina, který je udělován těm, kdo ostříhají jeho 

přikázání.“ (Žalm 119, 100)  

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na dvě složky: jak na pečující, kteří se snaží co 

nejlépe postarat o svého člena rodiny trpícího demencí, tak i na celkové potřeby klienta 

samotného. Toto téma jsem si vybrala záměrně, neboť se domnívám, že je velmi aktuální, a 

přesto mu není věnováno tolik pozornosti, kolik si zaslouží. Naše populace stárne, tím pádem 

přibývá i osob trpících touto zákeřnou chorobou. Tato nemoc zásadně mění nejen život osoby 

trpící demencí, ale i celé její rodiny. Už jenom „odvaha“ vzít si svého člena rodiny domů a 

snaha poskytnout mu co nejlepší péči stojí hodně velké úsilí i odhodlání a není to vůbec lehká 

role. Osobně mi připadá, že postarat se o svého rodiče nebo prarodiče je přirozená věc, ale 

není to vždy lehké a v dnešní době ani časté.  Povzbudivá je čím dál větší snaha mluvit o 

demenci a snažit se na ni upozornit. Dříve se příznaky dávaly za vinu jen obyčejnému stáři, 

dnes to tak ovšem není, je možné klienta diagnostikovat a zahájit co nejdříve léčbu.   

Cílem mé diplomové práce a výzkumného šetření je podrobněji nahlédnout do oblasti 

domácí péče o osobu s demencí. Hlavním cílem je poskytnout základní informace pro pečující 

o osoby s demencí, definovat demenci, nahlédnout na stádia demence a nakonec popsat úskalí 

péče. Zaměřila jsem se na tři témata. Prvním tématem je demence, její charakteristika a 

všechny důležité informace, které by měl pečující vědět o této nemoci, aby mohl rozpoznat 

příznaky u svého člena rodiny. Jako druhé téma jsem si zvolila potřeby pečujícího, na kterého 

jsem se snažila co nejvíce zaměřit. Důležitou oblastí je zde role pečovatele a celková zátěž. 

Nesmíme zapomenout na syndrom vyhoření, kterému jsem věnovala jednu menší kapitolu. 

Zaměřuji se i na fungování celé rodiny, na vlastnosti, jako je tolerance či ohleduplnost. Třetí 

kapitola se skládá z potřeb klienta a správné komunikace. U výzkumné části jsem se snažila 

zaměřit přímo na pohled pečujících na péči o klienty a na život v domácím prostředí. 

Zajímalo mě, jaké aktivity klient stále dělá, zda si uvaří nebo jezdí rád na výlety. U pečujících 

jsem se zaměřila na to, zda si všímají nějakých změn nálad a jaké informace postrádají 

ohledně péče, zda mluví se svojí rodinou a okolím o problémech, které přináší péče o klienta 

s demencí.  
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1  DEMENCE 

„Člověk s demencí neustále něco ztrácí, protože si nepamatuje, kde to hledal.“  

(Buijssen, 2006) 

1.1  Definice demence  

Podle Stuarta-Hamiltona (1977) výraz demence označuje: celkový úpadek psychických 

funkcí způsobený atrofií centrálního nervového systému (CNS).  

Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala v roce 1992 demenci takto: 

„Demence je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku, obvykle chronického 

nebo progresivního rázu, u něhož dochází k narušení mnoha vyšších korových funkcí, včetně 

paměti, myšlení, orientace, chápání, uvažování, schopnosti učení, řeči a úsudku, vědomí není 

zastřené.“ Zhoršení kognitivních funkcí je často doprovázeno, někdy také předcházeno 

zhoršením kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace (Kalvach a kol., 2004, s. 44).  

Podle diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace 

je demence definována jako rozvoj mnohočetných kognitivních defektů, zahrnujících 

poškození paměti a nejméně jednu z dalších kognitivních poruch (afázie, apraxie, 

agnózie, porucha exekutivních funkcí), a to do té míry, že jsou narušeny každodenní 

aktivity. Za ty se považuje schopnost pokračovat v zaměstnání, společenské kontakty, 

osobní život, schopnost postarat se o své finance, nakupování, vaření, zvládání oblékání 

nebo základní hygiena (Rektorová a kol., 2007).  

1.2  Charakteristika 

Jak uvádí Rektorová (2007), demence pochází z latinského slova demens. De znamená 

„mimo“ a mens značí „ducha“. Tedy „ten, kdo ztratil ducha“. Označuje celkový úpadek 

psychických funkcí způsobený atrofií centrálního nervového systému. V první fázi postihuje 

kognitivní funkce – paměť, intelekt, pozornost. Postupně se přidávají poruchy emotivity – 

afekty a nálady, popř. deprese, halucinace, někdy i bludy. Klient ztrácí schopnost zvládání 
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běžných denních aktivit, bývá dezorientován jak ve známém prostředí, tak i mimo něj a 

přestává zvládat péči o sebe.  

Podle Jiráka (2009) jsou u demence poruchy, při kterých dochází k podstatnému 

snížení úrovně paměti i dalších kognitivních (poznávacích) funkcí. Mezi tyto funkce se 

zařazuje kromě paměti pozornost a schopnost tvorby řeči i schopnost jí porozumět. Demence 

také postihují exekutivní funkce neboli funkce výkonné, tj. schopnost být motivován k 

činnosti, činnost naplánovat, provést a zpětně zhodnotit. Jsou to funkce, které zajišťují účelné 

jednání. 

Jirák (2009) dále uvádí, že kromě narušení kognitivních funkcí dochází k postižení i 

dalších funkcí. Celkově jde tedy o tři základní okruhy, které se vzájemně prolínají: 

- A: aktivity běžného života, 

- B: poruchy chování, 

- C: kognitivní funkce. 

Postižení těchto funkcí se odráží na kvalitě života nemocného. Progrese nemoci vede 

k nesoběstačnosti, závislosti na pečujících či ústavní péči.  

1.3  Epidemiologie  

Demence se stále rozšiřuje: 

  Počet lidí s demencí se odhaduje na 38 milionů na světě.  

 Toto číslo se dle prognóz v roce 2030 zdvojnásobí a do roku 2050 vice než 

ztrojnásobí. V roce 2050 bude podle těchto odhadů žít na světě přibližně 115 milionů 

lidí s demencí. 

 V roce 2010 se objevilo dle WHO 7,7 milionu nových případů demence. 

 Celosvětové náklady na demenci v roce 2010 dosáhly 604 miliard USD. 

 V České republice počet lidí s demencí překročil 120 000, ostatní čísla bohužel české 

statistiky neobsahují (www.alzheimer.cz, cit. 2013-03-25).  

http://www.alzheimer.cz/
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V populaci od 60 do 80 let věku roste s věkem exponenciálně, přičemž se každých 5 

let zdvojnásobuje. Mezi 80 a 85 lety trpí AN již 25–30 % lidí (Vandenberghe, Tournoy, 

2005).  

1.4  Příčina vzniku 

Buijssen (2006) uvádí, že dříve byly různé důvody vzniku demence, ale přesná příčina 

není dosud zcela známá. Navzdory tomu není pochyb, že ve vývoji nemoci hrají roli 

genetické faktory neboli dědičnost. Výzkum dokázal, že přímí příbuzní s demencí dvakrát 

zvyšují riziko, že se u daných jedinců tato nemoc vyvine. 

Významnějším rizikovým faktorem je však věk nemocného. Rodinná anamnéza 

demence zvyšuje riziko třikrát až čtyřikrát, zejména ve věku vyšším než 80 let. Genetické 

faktory se týkají změn ve čtyřech chromozomech. U ženského pohlaví je větší riziko pro 

rozvoj Alzheimerovy nemoci, u mužského pro vaskulární demenci. Dalším rizikem je 

přítomnost alely pro apolipoprotein (Pidrman, 2007).  

Vágnerová (2008) píše, že demence vzniká na základě organického poškození CNS. 

Příčiny vzniku tohoto postižení jsou různé, mohou ho vyvolat různé faktory, které se mohou 

ve svém účinku vzájemně ovlivňovat.  

 Genetické dispozice mohou být primární příčinou demence nebo na nich alespoň 

závisí reakce organismu na jiné postižení či onemocnění.  

 Biologickým základem demence je funkční či morfologická změna mozku. 

Metabolické odlišnosti jsou obvykle dány primární příčinou onemocnění. Postižení 

neurotransmiterových systémů může být důsledkem komplexních degenerativních 

změn.  

 Exogenní fyzikální, chemické a biologické faktory mohou rovněž přispět ke vzniku 

demence, nebo mohou být její přímou příčinou (v případě úrazů a otrav). Ve vztahu 

k cévním onemocněním a s tím související vaskulární demencí je jako zátěžový faktor 

hodnoceno např. kouření.  

 Sociální faktory mohou do určité míry ovlivnit nástup i průběh onemocnění, jejichž 

důsledkem je demence. Jedná se např. o nevhodný styl života spojený s dlouhodobým 

užíváním alkoholu.  
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1.5  Typy demence 

Podle Pidrmana (2007) jsem přidala dva grafy, kde vidíme zobrazeny diagnózy. Na 

těchto grafech jasně vidíme, že vaskulární demence a Alzheimerova choroba (ACH) jsou na 

prvním místě: jejich výskyt je největší. Díky grafu si může člověk lépe představit jaké, 

základní a smíšené diagnózy existují.  

Graf 1. Poruchy způsobující demenci -  smíšené diagnózy  

 

(Pidrman, 2007) 

Graf 1 popisuje skutečnost reálněji, jsou zde zachyceny i smíšené formy demencí. Vidíme 

zcela jasně, že primární atroficko-degenerativní demence tvoří většinu. 
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Graf 2.  Poruchy způsobující demenci – základní diagnózy  

 

(Pidrman, 2007) 

Graf číslo 2 ukazuje rozdělení demencí podle jedné (hlavní) diagnózy. 

1.6  Stádia demence  

Stádia demence jsem rozdělila podle tří autorů (Holmerová, Collone a Vágnerová). První dva 

autoři rozdělili stádia do tří podkapitol. Vágnerová rozdělila členění na 4 podkapitoly.   

1.6.1  Stádia demence dle Holmerové (2007) 

Průběh demence lze schematicky rozdělit na tři stádia: 

1. počínající a mírná demence, kdy dominují zejména poruchy paměti, koncentrace, poruchy 

chování a sociálních funkcí; 

2. středně pokročilá demence, která se již projevuje poruchou soběstačnosti, a pacient 

vyžaduje častý či převážný dohled; 

3. pokročilá forma demence, kdy je pacient odkázán na nepřetržitou péči a pomoc ve většině 

sebe obslužných aktivit. 

S postupující progresí onemocnění potřebuje pacient stále více péče a pozornosti ze 

strany pečujících. Péče o pacienta klade na pečující často neúměrné nároky, které mnohdy 

zcela přesahují jejich síly a možnosti. Nutným předpokladem pro co nejdelší setrvání pacienta 

v domácím prostředí v péči rodiny je pomoc a podpora pečující rodiny. Jedná se o významný 
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aspekt, který je u nás dosud naprosto podceňován. Přitom jednotlivé programy podpory 

pečujících rodin byly velmi pečlivě vyhodnoceny a byla prokázána jejich účinnost i 

z ekonomického pohledu. V mnoha zemích (např. Austrálie, Nizozemsko, Skandinávie) se 

staly pravidelnou a zcela integrovanou součástí péče o pacienty postižené demencí 

(Holmerová a kol., 2007). 

1.6.2  Stádia demence dle Collone (2008)  

Collone (2008) popisuje tři fáze demence: 

Rané stádium 

Symptomy: výpadky paměti. 

V tomto stádiu můžeme pozorovat výpadky paměti, zbytek mozku však funguje 

normálně. Člověk se normálně pohybuje, vidí, slyší, cítí, je schopen vstřebat informace, 

schopen úsudku, logického myšlení i sociálních schopností. Nemocný je schopen se s 

občasnou ztrátou paměti vyrovnat, a proto si obvykle nikdo problém neuvědomuje. Jak nemoc 

postupuje, začíná se poškození posouvat do spánkového laloku a začínají se projevovat 

problémy s porozuměním slova a hledáním správných výrazů. 

 Možné bariéry: Potíže s porozuměním mohou vyvolat konflikty a potíže s 

vyjadřováním mohou mít za následek nedorozumění, což ve výsledku většinou znamená, že 

se nemocný stáhne do sebe a komunikuje méně. Čelní mozkový lalok je stále funkční, a proto 

se nemocný pokouší pochopit, proč okolí na jeho konverzační pokusy nereaguje 

odpovídajícím způsobem. 

 Na co se soustředit: V raném stádiu je důležité soustředit se na používání a 

posilování nedotčených schopností, dovedností a vloh. Namísto obav se vyplatí podporovat 

zbývající možnosti. 

 Zachované schopnosti: dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, řeč, komplexní 

úkoly, sociální dovednosti, úsudek a logické myšlení, pohyblivost, vycházky, chůze, smysly 

(dle tabulky, kterou zpracoval Dr. Roger A. Brumback in Callone, 2008).  



16 

 

Střední stádium 

          Symptomy: potíže se samostatně oblékat, často se nemocný ztrácí, je dezorientovaný, 

není schopen si vzpomenout, jak se používají některé předměty, má problémy o něco požádat, 

protože ACH poškodila oblast řeči, reakce jsou zpomalené. 

V mírném stádiu tedy došlo už k mnoha ztrátám, ale stále postiženému zůstává dost 

schopností. V tomto období obvykle dojde k návštěvě lékaře, protože kompenzační 

mechanizmy už nejsou dostatečné a je velmi zřejmé, že nastal problém. 

Na co se soustředit: Na aktivizační postupy pracující se zachovanými schopnostmi. 

 Zachované schopnosti: dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, řeč, komplexní 

úkoly, sociální dovednosti, úsudek a logické myšlení, pohyblivost, vycházky, chůze, smysly. 

Oproti časnému stádiu je však používání těchto funkcí již redukováno (dle tabulky, kterou 

zpracoval Dr. Roger A. Brumback in Callone, 2008).  

Pokročilé stádium 

 Symptomy: vytrácí se schopnost vykonávat cokoli složitého, začínají slábnout a 

selhávat ostatní tělesné funkce. Nemoc se šíří dále do čelního mozkového laloku, po jehož 

zasažení přestává být nemocný schopen přiměřeně jednat. Nemocný ztrácí schopnost úsudku, 

logického uvažování a sociálních dovedností, začíná reagovat nevhodně a „nepřijatelně“. 

Nejdůležitějším hlediskem se stává pohodlí a čistota. Podle stavu, který v čelním mozkovém 

laloku nastává, se klient může chovat různě: násilně, vztekle, poddajně nebo apaticky. 

 Na co se soustředit: hlavním úkolem pečujících je zajistit nemocnému důstojnost a 

úctu. Stále ještě zbývají oblasti, na které je možno se zaměřit a pracovat s nimi. Můžeme se 

snažit porozumět „řeči těla“, naslouchat a snažit se pochopit, co chce nemocný sdělit. Pečující 

musí být velmi trpělivý a zpomalit tempo (Callone, 2008).  

 Zachované schopnosti: dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, komplexní úkoly, 

sociální dovednosti, úsudek a logické myšlení, pohyblivost, vycházky, chůze, smysly. Opět je 

zde úbytek ve fungování zachovaných schopností oproti stádiu předchozímu (dle tabulky, 

kterou zpracoval Dr. Roger A. Brumback in Callone, 2008) a přibývá tzv. „horších a lepších“ 

okamžiků, kdy nemocný někdy své zbylé schopnosti umí použít a jindy ne (Callone, 2008).  
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1.6.3 Stádia demence dle Vágnerové (2008) 

Vágnerová (2008) popisuje stádia demence jako úpadek jednotlivých psychických 

funkcí, který probíhá v různém tempu a v závislosti na příčině. Průběh onemocnění je 

vždycky individuálně specifický, i když jde o stejnou diagnózu. Rozvoj demence lze pro lepší 

porozumění rozdělit do čtyř stadií, pro něž je typická určitá míra postižení jednotlivých 

složek.  

První stádium: lehká demence  

V tomto stádiu se objevují mírnější poruchy paměti, především krátkodobé, při 

vybavování některých slov, občasné výkyvy v časové a místní orientaci, obtíže při 

porozumění složitějšímu příběhu či verbálnímu sdělení, při počítání a řešení méně obvyklých 

problémů.  Uvažování bývá pomalé a těžkopádné. Obtíže vznikají zejména v nových 

situacích. Jsou zde tendence k sociální izolaci. Nemocný potřebuje kontrolu a občasnou 

pomoc (Vágnerová, 2008).  

Druhé stádium: střední demence  

 Vágnerová (2008) uvádí, že porucha paměti je závažnější, projevuje se rovněž v oblasti 

dlouhodobé paměti, nemocný je dezorientován v čase i místě.  

Vágnerová (2008) si všímá, že člověk s demencí má problémy s řešením i zcela 

obvyklých problémů, nechápe ani běžné souvislosti a vztahy, nerozumí mnoha požadavkům a 

sdělením, ztrácí soudnost. Obtíže v komunikaci jsou dány nejen problémy v porozumění, ale 

také zjevně omezeným slovníkem a problémy s použitím i základních slovních výrazů. 

Nemocný není schopen adekvátního sociálního chování, mění se mezilidské vztahy. Nemocný 

potřebuje dohled a trvalou pomoc, oporu potřebují i rodinní příslušníci, kteří o něj pečují. Já 

osobně si myslím, že tato podpora pro pečující je velice důležitá a podstatná, aby mohl 

pečující skloubit rodinný a společenský život spolu se zaměstnáním. Sama ze své praxe vím, 

že bez sociálních služeb by se pečujícím žilo hůře. Neměli by možnost si odpočinout, 

relaxovat a nabrat nové síly.  

Třetí stádium: těžká demence  

Nemocný je zcela dezorientován nejen časem a místem, ale i osobou. Ztrácí se 

schopnost myšlení, možnost komunikace je velmi omezená, verbálnímu sdělení klient 

většinou už vůbec nerozumí a není ani schopen se vyjádřit. Apraxie vede ke ztrátě většiny 
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běžných dovedností. Není schopen vykonávat ani ty nejjednodušší sebe obslužné úkony. Jeho 

aktivita spočívá maximálně v opakovaní neúčelných pohybů či bezesmyslném potulování. 

Nemocný je plně odkázán na péči okolí, pomoc rodině je nezbytná, v krajním případě je nutné 

přemístění do ústavního zařízení (Vágnerová, 2008).   

Čtvrté stadium: terminální 

Nemocný je upoután na lůžko, navázání kontaktu je silně limitováno, nekomunikuje, 

nerozumí, ztrácí schopnost jakékoli aktivity, je již zcela závislý na ošetřovatelské péči 

(Vágnerová, 2008).  

1.7  Diagnostika demence 

V každodenní praxi je důležité demenci rozpoznat pro odborné pracovníky, ale i pro 

pečující, kteří se starají o starší osoby.  

Při podezření na demenci je věnována pozornost paměti, úsudku a dalším projevům, 

které jsou pro demenci typické – změny nálad, vidiny, hlasy, zmatenost, nedůvěra, paranoia, 

vztahovačnost, bludy, bloudění apod. (Kučerová, 2006).  

Nesprávná diagnóza většinou vznikne proto, že v počátku nemoci se klinické obrazy 

jednotlivých onemocnění podobají, ale také proto, že jednotlivé vývojové procesy nemocí se 

mohou prolínat. Diagnostika demence je složitý proces. Je potřeba provést řadu vyšetření. 

Některá z nich mohu provádět praktičtí lékaři, jiná jsou ale velmi specializovaná. Diagnózu 

nemoci lze předběžně stanovit pomocí anamnézy nemocného a baterie testů, které pomáhají 

vyšetřit stav kognitivních funkcí. Po stanovení anamnézy může lékař provést hrubý test – test 

hodin. Pomocí tohoto testu zjistí stav kognitivních funkcí (Pidrman, 2005).  

Vyšetření paměti bezplatně provádí Česká alzheimerovská společnost v rámci Dnů 

paměti po celé České republice.  

Pro zjištění hloubky demence a přesnější hodnocení je možno provést Mini Mental 

State Examination (MMSE).  Diagnózu demence lze stanovit na základě klinického obrazu, a 

to psychiatrického a psychologického vyšetření (Pidrman, 2005).  

Pidrman (2007) uvádí, že dalším krokem k určení diagnózy je provedení laboratorních 

a instrumentálních vyšetření, která zahrnují základní biochemická vyšetření. Samozřejmostí je 

vyšetření EKG a CT mozku. Po těchto vyšetřeních by měl lékař alespoň orientačně znát 
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příčinu demence a míru postižení. Pokud je u nemocného stanovena diagnóza demence, je 

vhodné, aby lékař dále provedl psychiatrické vyšetření k přesnému určení hloubky a 

závažnosti postižení kognitivních funkcí a intelektu. Lékař by měl pátrat i po dalších, nikoliv 

jen kognitivních symptomech, např.: změny osobnosti, změny chování, pokles aktivit denního 

života. Tyto příznaky autor posuzuje mnohdy jako závažnější pro nemocného než postižení 

kognitivní. 

Důvodem pozdního stanovení diagnózy demence může být to, že se nemocný nesvěří 

s poruchou paměti, dysfunkce kognitivních schopností je vyvážena přijatelným sociálním 

chováním, nebo jsou poruchy přičítány stárnutí (Růžička, 2003).  

1.8  Léčba  

Léčba demence a dalších symptomů ji provázejících sestává ze dvou vzájemně 

provázaných kroků – behaviorálních a farmakogenních. U člověka s demencí léčíme narušené 

kognitivní funkce, exekutivní schopnosti, emoční reaktivitu, jednání a chování atd. Tím 

zlepšujeme kvalitu života nemocného (a s tím i jeho okolí – příbuzných a pečovatelů). Dnes je 

hlavním očekáváním v léčbě demence stabilizace nemocného, oddálení progrese, oddálení 

přechodu nemocného do těžšího stádia. Léčbou prodlužujeme období soběstačnosti 

nemocného, tím snižujeme zatížení příbuzných. Díky léčbě se oddaluje nutnost hospitalizace 

(Pidrman, 2007).  

Shrnutí cílů léčby demence:  

 zlepšení stavu pacienta; 

 udržení dosavadního stavu nemocného; 

 zhoršení stavu s menší progresí, než jaké jsou předpoklady (Pidrman, 2007).  
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2 SYNDROM DEMENCE VERSUS STÁŘÍ 

Syndrom demence může mít podobné projevy jako jiná nemoc, a proto se stává, že může 

být diagnóza mylně stanovena. Pokud si člověk všimne, že s jeho blízkým není něco 

v pořádku, a má podezření na demenci, vždy je lepší se o tom zmínit odborníkovi. Následující 

stavy či choroby mohou být se syndromem demence zaměněny. 

2.1  Fyziologické stárnutí 

      V odborných kruzích se stále diskutuje, zda stárnutí a demence tvoří kontinuum, anebo 

zda se jedná o dva jevy často se vyskytující společně. Poslední dobou začíná převažovat 

druhý názor. Bohužel však rané stadium Alzheimerovy choroby nelze od stařecké 

zapomnětlivosti odlišit (Mühlpachr, 2001).  

Pro normální proces stárnutí je charakteristické, že obecná inteligence (tedy kognitivní 

funkce) a logické myšlení zůstávají nezměněny. Symptomy ACH jsou mnohem nebezpečnější 

a hlubší příznaky začínající ohrožovat schopnost vykonávat jindy běžné činnosti (Callone a 

kol., 2008). 
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Tab. 1. Normální stárnutí versus demence 

Otázky: Normální stárnutí Demence  

1. Ztráta paměti v zaměstnání 
Občasné zapomenutí dohody, 

termínu či jména kolegy. 

Častá zapomnětlivost a nevysvětlitelná 

zmatenost. 

2. Obtíže se známými úkoly 

Příležitostná roztržitost, např. 

zapomenout servírovat chod, 

který měl být součástí jídla. 

Vážná zapomnětlivost, např. zapomenout, že 

jste jídlo vůbec uvařili. 

3. Porucha jazykové funkce 
Občasné potíže s nalezením 

správného slova. 

Časté a vážné potíže s nalezením správného 

slova ústící v řeč, která nedává smysl. 

4. Dezorientace 
Občas zapomenout den 

v týdnu. 
Ztratit se na cestě do obchodu. 

5. Problémy s usuzováním 

Volba oblečení, které se ukáže 

poněkud teplé či studené 

vzhledem k počasí –  např. 

opomenutí vzít si svetr na 

fotbalový zápas, který se koná 

během chladného zářijového 

večera. 

Očividně nevhodné oblékání –  např. nošení 

několika vrstev teplého oblečení v horkém 

letním dni. 

6. Potíže s abstraktním 

myšlením 

Občasné potíže udržet 

vyrovnaný bankovní účet. 

Neschopnost provádět základní výpočty, 

jako např. odečíst 200 korun od 400 korun. 

7. Nesprávné umísťování 

předmětů 

Občasné „zašantročení“ klíčů 

nebo peněženky. 

Dávání věcí na nesprávná místa – např. 

peněženky do trouby. 

8. Změny nálady či chování Změny nálady ze dne na den. 
Rychlé, dramatické ztráty nálady bez zjevné 

příčiny 

9. Změny osobnosti 
Mírná změna osobnosti s 

přibývajícím věkem. 

Dramatické a rušivé změny osobnosti – např. 

obvykle tolerantní člověk začne být 

nepřátelský či vzteklý. 

10. Snížená iniciativa 

Občasná vyčerpanost 

společenskými závazky či 

domácími pracemi. 

Trvalá ztráta zájmu o velkou část 

společenských aktivit či každodenních 

činností. 

(Bragdon a kol., 2009) 
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2.2 Psychiatrické syndromy 

 Problematika depresí ve vztahu k demencím je velmi častým a závažným 

problémem. Mezi příznaky deprese patří: smutná nálada, výrazné snížení radosti z jakékoli 

denní činnosti, pokles nebo naopak vzestup chuti k jídlu, nespavost nebo naopak nápadná 

spavost, psychomotorický neklid nebo naopak útlum, únava nebo pocit ztráty energie, pocit 

bezcennosti nebo nepřiměřený pocit viny, nesoustředěnost nebo neschopnost myslet, 

nerozhodnost, opakující se myšlenky na smrt (Mühlpachr, 2001).  

Deprese se často vyskytuje u klienta s demencí a urychluje její průběh. S demencí se 

mohou vyskytnout halucinace, bludy –  tj. příznaky psychotické.  
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3  PAMĚŤ  

„Paměť je naším jediným bohatstvím. 

Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás 

skuteční žebráci.“ (J. E. D. Esquirol) 

3.1 Základní informace 

Dlouhodobou paměť si můžeme představit jako rozsáhlou knihovnu napěchovanou 

osobními deníky. Jak napsal Oscar Wilde, „paměť je deník, který všichni nosíme s sebou.“ 

Dlouhodobá paměť se začíná rozpadat, a to zvláštním způsobem: postupně ubývá 

zapamatované od časově nejbližších údajů a končí u těch nejvzdálenějších (Buijssen, 2006, 

s. 29).  

Schopnost přijímat, uchovávat a znovu si vybavit přijaté informace máme díky paměti. 

Paměť nám umožňuje uvědomit si sebe sama, získat a udržet si vědomosti, dovednosti a 

prožitky. Jsou dva druhy paměti:   

 paměť deklarativní, která se dělí na epizodickou a sémantickou; 

 paměť nedeklarativní /procedurální/. 

Právě deklarativní paměť je nejvíce postižena při Alzheimerově chorobě. Obsahy 

této paměti lze popsat, vypovědět slovy. Sémantická paměť se podobá slovníku, obsahuje 

pojmy a vědomosti a epizodická paměť v sobě nese vzpomínky. 

Paměť nedeklarativní zahrnuje paměťové obsahy, které nelze popsat slovy. Jde 

o motorické dovednosti, řečové dovednosti, podmíněné reflexy a další složky. Procedurální 

paměť bývá postižena např. u Parkinsonovy nemoci. Projevuje se poruchou výkonných 

funkcí, může se jevit jako nešikovnost, neobratnost. Tato paměť může být ovšem postižena i u 

těžké demence Alzheimerova typu.  (Havlíková in Bartoš, 2010) 

Pokud jde o paměť a jiné kognitivní funkce, je klíčové, aby byla cvičením 

udržována jejich aktuální úroveň. S pamětí je to jako se svaly: pokud je nepoužíváme, také 

ochabují a následně citelně ubývají. Procvičování by mělo probíhat v pravidelném časovém 

intervalu a mělo by být tematicky zajímavé.  



24 

 

Samotný trénink by měl zahrnovat trénování paměti a jiných poznávacích funkcí. V 

současné době vychází řada publikací na téma trénink kognitivních funkcí, výběr jednotlivých 

forem a možných variací je velký. Pacientovi s Alzheimerovou chorobou by měl být vybrán 

takový typ cvičení, který ho nejvíce stimuluje a vyhovuje mu. Zadání by neměla být příliš 

složitá. Nejlepší je cvičení na židli v sedě, nezatěžuje to pacienta. Měli bychom po něm žádat 

jen takové úkoly, které je schopen ve svém aktuálním stavu ještě zvládnout (Buijssen, 2006).  

3.2  Možnosti, jak se pokusit zachránit vlastní mozek  

I když je Alzheimerova choroba stále nesmírně ničivou a bolestivou záležitostí, 

odborníci jsou čím dál optimističtější. Nabízejí totiž mnoho dalších možností, jak riziko 

tohoto onemocnění zmenšit a snad se před ním i zavčas zachránit. Internetem se jako požár 

šíří nový slogan, který je v oblastní shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky: „Objevili jsme 

lék na Alzheimerovu chorobu. Je jím prevence.“ Nejvýznamnější vědci, kteří se zabývají 

demencí a jejím výzkumem, nám opakují, že není náhodné a nepředvídatelné, zda se u nás 

toto onemocnění vyvine. Ačkoliv náchylnost k této nemoci je do jisté míry ovlivněna naší 

genetickou výbavou, částečně závisí také na faktorech, jež jsou plně v našich rukou. Pomalý 

rozvoj této choroby nám navíc poskytuje dlouhá léta života, během nichž se můžeme pokusit 

situaci změnit. Mezi nejmocnější zbraně patří konzumace zdravých potravin, zapojení se do 

široké společenské sítě, fyzická aktivita, užívání vhodných potravinových doplňků, ostražitost 

ohledně hladiny cukru v krvi, aktivní překonávání deprese a stresu –  tím vším je možné snížit 

pravděpodobnost onemocnění či docílit odklad jejího nástupu do té míry, že se během života 

vůbec neprojeví (Carper, 2010).  

Jean Carper je nejprodávanější autorka New York Times, přední odbornice na zdraví a 

výživu. Je autorkou 24 knih, včetně 100 jednoduchých věcí proti Alzheimerově nemoci, 

kterou napsala poté, co zjistila, že ona nese hlavní gen pro Alzheimerovu chorobu. 

Mě osobně tato kniha velice zaujala, autorka popisuje jednoduchá pravidla, jak se 

pokusit zachránit vlastní mozek, která jsou vlastně součástí zdravého životního stylu. Každý 

člověk může tato pravidla lehce dodržovat a přispívat tak ke svému zdraví. Vybrala jsem 

proto pár zajímavých typů z knihy, které bych zde ráda uvedla.  
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3.2.1 Přistupujte chytře k alkoholu  

Mozek má rád jen malé množství alkoholu. Stále větší množství studií dochází 

k závěru, že lidé, kteří uměřeně holdují alkoholu, jsou méně náchylní k onemocnění 

Alzheimerovou chorobou. Vědci z University of California v Los Angeles zjistili, že 

nestřídmé pití posune člověka k Alzheimerově chorobě o dva až tři roky blíž. A lidé, kteří pijí 

hodně a jsou zároveň nositeli genu ApoE4, mohou očekávat nástup demence o čtyři až šest let 

dříve než ostatní. Na druhé straně lze říci, že jeden koktejl nebo sklenka vína denně pomáhají 

nástup demence oddálit. Výzkumy opakovaně zjišťují, že alkohol působí protizánětlivě 

(záněty podporují rozvoj demence). Vysoké množství antioxidantů v červeném víně je v boji 

proti demenci dalším pozitivním faktorem. 

3.2.2 Zvažte užívání kyseliny ALFA LIPOOVÉ A ACETYL-L-KARNITINU 

Kyselina alfa lipoová a acetyl-L-karnitin – tyto dva potravinové doplňky spolupracují 

na obnově a omlazení stárnoucího mozku. Profesor Ames (in Casper, 2010) vysvětluje, že 

mozkové buňky potřebují acetyl-L-karnitin jako palivo, aby udržely v chodu miniaturní 

generátor, kterým se nazývají mitochondrie. Ve stáří si dokážeme vyrobit až o padesát procent 

méně acetyl-L-karnitinu než v mladším věku. Naše buněčné továrny strádají nedostatkem 

energie, až se stanou nefunkčními a zanechají neurony v neuspořádaných shlucích, které 

spolu nedokážou účinně komunikovat.  Kyselina lipoová je jedním z velmi známých 

antioxidantů, které jsou schopny proniknout krevně-mozkovou bariéru a tyto úroky odrazit. 

Pokud mitochondrické továrny postrádají antioxidantovou ochranu, jež se nachází v kyselině 

lipoové, mají tendenci kolabovat a hroutit se. Mozek se pak dostane do konstantního stavu 

„částečného zatmění“.  

3.2.3 Informujte se na GEN ApoE4 

GEN ApoE4 dramaticky zvyšuje šance jeho nositelů, že onemocní Alzheimerovou 

chorobou. Jeden ze čtyř lidí v sobě nosí malou genetickou časovanou pumu, která ho činí 

třikrát náchylnějším k onemocnění Alzheimerovou chorobou s pozdním nástupem – to 

znamená někdy po dovršení šedesáti let věku. Tento gen se nazývá apolipoprotein E4 nebo 

také ApoE4. Jestliže zdědíte od jednoho z rodičů jednoduchou variantu tohoto genu, riziko 

onemocnění demencí se násobí třikrát. Pokud zdědíte tento gen od obou rodičů, pak se vaše 
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riziko zvýší deseti- i vícenásobně. To, že je člověk nositelem genu ApoE4, ještě neznamená, 

že nutně onemocní Alzheimerovou chorobou. Mnoho lidí s tímto genem Alzheimerovou 

chorobou nikdy neonemocní – mnoho lidí, kteří ho ve své genetické výbavě nemají, naopak 

onemocní. Podle údajů amerického National Institute on Aging je asi 40 % všech pacientů 

léčících se demencí ApoE4 pozitivní. 

3.2.4 Nebojte se kofeinu 

Kofein dokáže z mozku vyhnat jedy Alzheimerovy choroby. Kofein dokáže vyčistit 

zmatek a nepořádek, který je již v mozku napáchán – alespoň podle nového výzkumu. Kofein 

zaútočí přímo na průběh nemoci tím, že dokáže likvidovat usazeniny a shluky amyloidu 

v mozku a snížit jejich množství o celých padesát procent. Čtyři až pět šálků, které obsahují 

400–500 mg kofeinu, to je dávka, jež je pro ochranu mozku před demencí optimální. Je to 

bezpečné a laciné.  

3.2.5 Chraňte se před úrazy hlavy 

I malé rány do hlavy přispívají ke vzniku Alzheimerovy choroby. Není pochyb o tom, 

že každá rána do hlavy může vážně poškodit mozek. Překvapující však je to, že i menší údery, 

které se čas od času přihodí téměř každému, urychlují nástup demence. Vědci z University of 

Michigan provedli studii která ukázala, že u bývalých hráčů Národní fotbalové ligy ve věku 

mezi třiceti a čtyřiceti devíti lety se Alzheimerova choroba a další podobné poruchy paměti 

vyskytují devatenáctkrát častěji než u mužů stejného věku, kteří fotbal nehrají. Také 

profesionální boxeři mohou skončit svou kariéru s naprosto poničeným mozkem.  

3.2.6 Pijte jablečný džus 

Casper (2010) uvádí, že jablečný džus se chová jako lék proti Alzheimerově chorobě. 

Mohlo by se mu dokonce říkat „přírodní Aricept“. Nejnovější výzkumy ukazují, že jablečný 

džus zvyšuje produkci acetylcholinu v mozku, což je přesně to, co způsobuje široce 

propagovaný lék číslo jedna na Alzheimerovu chorobu Aricept (donepezil). Acetylcholin je 

látka nezbytná pro správné fungování paměti a učení. Pro člověka představují denní optimální 

množství dvě dvou a půl decilitrové sklenky džusu nebo dvě až tři jablka konzumovaná denně 

po dobu jednoho měsíce. Jablka dále působí protizánětlivě, snižují riziko cukrovky druhého 

typu, snižují krevní tlak, fungují jako prevence mrtvice a zánětu dásní. Kromě toho přispívají 
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ke zmenšení obvodu kolem pasu –  to všechno jsou faktory důležité v rozvoji Alzheimerovy 

choroby.  

3.2.7 Jděte na oční prohlídku  

Jestliže si člověk uchová během stárnutí vynikající či dobré vidění, pak klesne riziko 

demence o neuvěřitelných 63 %. Pokud vidíte špatně, už jen jediná návštěva u očního lékaře 

kvůli vyšetření a případné léčbě sníží riziko demence téměř stejně: o 64 %. Pozor – jestliže 

vidíte špatně a očního lékaře nenavštívíte, pak se zvyšuje vaše riziko onemocnění o 95 %. 

Neléčený špatný zrak není pouze příznakem demence, ale také jejím významným 

predikátorem. Léčba zrakových problémů může být tudíž jedním ze způsobů, jak oddálit 

nástup kognitivních problémů a demence. Důležité je docházet na preventivní prohlídky k 

očnímu lékaři.  



28 

 

4 PEČUJÍCÍ A JEHO POTŘEBY 

„V rodině je péče o staré rodiče a manžele založena na principu vděčnosti, lásky a 

vzájemného sdílení.“ (Tošnerová, 2001, s. 5).  

V této kapitole se snažím popsat všechny potřeby pečujících, které jsou důležité. Je 

zřejmé, že pečující tráví s klientem většinu svého volného času, proto strádají. Není možné, 

aby navštěvovali zaměstnání a přitom zvládali celou péči. Je dobré mít v rodině oporu, která 

nám pomůže žít normální život a přitom nemít výčitky, že o našeho rodinného příslušníka je 

špatně postaráno.  

Shodou okolností mám možnost už dva roky pozorovat naši rodinnou známou, která 

má diagnostikovanou demenci. Začalo to vše nevinně: zapomínání, zmatenost. Její dcera se 

rozhodla navštívit s ní lékaře. Dostala léky a byla jí diagnostikována ACH, ale zpětně za dva 

roky pozoruji zhoršení: nechce moc komunikovat, chodit mezi lidi a nejraději by byla stále 

doma. Osoba s demencí potřebuje stále více péče. Pečující proto musí každý den navštěvovat 

dvakrát klienta, což je velice časově náročné. Musí dohlédnout na to, aby si vzala léky, zda je 

vše doma v pořádku, pomáhá s hygienou i vaří. U osoby s demencí se začíná projevovat 

inkontinence, což samozřejmě nechce přiznat, a popírá to. Zvládne být doma sama, ale je 

potřeba ji pravidelně kontrolovat. Pečující přemýšlí i o budoucnosti, kterou si zatím nechce 

nijak představovat, ale ví, že bude muset jednou podniknout nějaké opatření. Za nejlepší 

řešení považuje nastěhovat se k ní; s takovou variantou zase manžel pečující s takovou 

variantou moc nesouhlasí. Nyní čekají na rozhodnutí, zda dostanou příspěvek na péči a 

v jakém rozsahu. Největší výhodou vidím v tom, že klientka umí používat mobilní telefon, 

což velice zjednodušuje péči.  

4.1 Historie pečování 

Tošnerová (2001) upozorňuje na otázky, jak zajistit péči o rodiče a jaké jsou povinnosti 

dětí, když jejich rodiče ztrácejí sílu, zdraví a soběstačnost. Autorka zmiňuje čtvrté přikázání: 

Cti otce svého a matku svou. V evropských zemích představuje péče o staré a bezmocné a 

pomoc jim morální normu vycházející z křesťansko-židovské kulturní a náboženské tradice. 

Vztahy v rodině jsou založeny na vzájemnosti, blízkosti a intimitě a měly by být naplňovány 

oboustrannou úctou, láskou, sdílením a citem. 
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Bohužel časy se mění a my se měníme s nimi. Žena jako „přirozená“ pečovatelka 

v rodině dnes odchází - stejně jako muž – za prací a vlastním sebeurčením. Dříve bylo zcela 

běžně soužití více generací pod jednou střechou, dnes je to spíše historický přežitek. 

Demografické stárnutí populace vedlo ke zvýšení počtu starších osob. Počty potenciálních 

rodinných pečujících však téměř nevzrostl.  

4.2 Role pečovatele  

Péče je činnost, při níž se pečující věnuje osobě tělesně či psychicky hendikepované 

takovým způsobem, že se snaží důsledky jejího znevýhodnění zmírnit (Tošnerová, 2001). 

Pečující rodina by neměla při prvních neúspěších propadat panice, ale měla by být trpělivá a 

mít na paměti, že stav pacienta může být proměnlivý a může být na tom příště třeba zase lépe. 

Měla by se snažit co nejvíce podporovat soběstačnost ve formě různých aktivit a zájmů a 

nedělat činnosti za něj. Je třeba nemocného zkoušet motivovat k různým společným 

činnostem (Holmerová a kol., 2004). 

Pečovatel je osoba, která se intimně a důsledně podílí na každodenní péči o jedince 

s kognitivní poruchou (Zgola,1999). 

Role pečovatele je velmi důležitá. Jen málo lidí je připraveno převzít odpovědnost a 

úkoly související s péčí o staré lidi. Aby se tento úkol stal snazším, je nutné mít životní plán, 

který pomůže stanovit, kam směřujeme a jak se k cíli dostaneme (Tošnerová, 2001). 

Pro pečovatele je dobré si vytvořit strategii postupu a péče, např. jak reagovat 

v určitých problematických situacích. Je ale lepší, když se snaží problémům či stresovým 

situacím předcházet (Holmerová a kol., 2004).  

Mlýnková (2010) uvádí, že nemocného nenecháváme přes den pospávat, aby pak přes 

noc mohl spát a nerušil náš noční klid blouděním po bytě. I brzké usínání ve večerních 

hodinách vede k tomu, že je nemocný pak v brzkých ranních hodinách vyspalý. Sklon k 

vycházení a toulání se po venku je pro rodinu velmi stresující. Toulání má mnoho příčin. 

Klient buď nevydrží dlouho sedět, protože celý život byl aktivní a stále musel něco dělat, 

nebo se u něho vytrácí sebekontrola a má touhu se procházet. Další možností je fyzický neklid 

vyvolaný bolestí, léky, kávou apod. Dále to může být způsobeno prostředím, ve kterém se 

nachází, které může vnímat jako nepříjemné, a proto se snaží uniknout. Také se může snažit 

hledat svůj původní domov, pokud nyní bydlí jinde. Proto bychom se měli snažit tomuto 
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problému předcházet a chodit s klientem na pravidelné procházky, aby vybil svoji 

nadbytečnou energii. Také je potřeba učinit mimořádné opatření v zamykání hlavních dveří.  

4.3 Formy zátěže pečovatele 

Formy zátěže, které mohou ovlivnit zkušenost pečovatele i výsledek péče o nemocného 

s demencí, zahrnují primární zátěž, sekundární zátěž, vlastní roli a sekundární psychickou 

zátěž:  

1. Primární zátěž je vlastní pečovatelská práce včetně času jí věnovaného. 

2. Sekundární zatížení zahrnuje roli pečovatele a jeho konflikty z této role vyplývající, ať 

doma či v širší společnosti. 

3. Sekundární psychické zatížení zahrnuje ocenění role pečovatele, změny v motivaci k 

pečovatelské činnosti a vnímání péče samotným pečovatelem (Tošnerová, 2001).  

Uvádím zde další klasifikaci forem zátěže (Zvěřová a Pidrman): 

Martina Zvěřová z Psychiatrické kliniky 1. LF UK rozděluje tyto formy zátěže:   

 subjektivní zátěž pečovatele; 

 objektivní zátěž pečovatele; 

 psychická zátěž pečovatele. 

Pidrman (2007): 

  stresová zátěž pečovatele. 

4.3.1 Subjektivní zátěž pečovatele 

Subjektivní zátěž pečovatele závisí na vlastním prožívání své role; reakce na 

jednotlivé stresory je tak ovlivňována řadou psychosociálních faktorů, jako jsou rodinné 

vztahy, sociální prostředí nebo kulturní zvyklosti. Zahrnuje emoční reakce, jako jsou zlost, 

obavy, frustrace, deprese, úzkost, únava. Častý je pocit ztráty soukromí. Mezi stresory se 

zahrnuje i pocit nadměrného napětí, pocit nedostatku času, neznalost situace, psychické a 

fyzické přetížení, změna mezilidských vztahů a finanční situace.  Více než 75 % rodinných 

pečovatelů tvoří ženy. (www.cspsychiatr.cz, cit. 2012-10-05) 

http://www.cspsychiatr.cz/
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4.3.2 Objektivní zátěž pečovatele  

Mezi objektivní faktory pro vznik nadměrné psychické zátěže pečujících patří délka 

vykonávané role pečovatele, soužití ve společné domácnosti, tíže zdravotního stavu závislé 

osoby, doba, po kterou se pečující denně věnuje osobě závislé, a druh handicapu.  

(www.cspsychiatr.cz, cit. 2012-10-05) 

4.3.3 Psychická zátěž pečovatele

Martina Zvěřová z Psychiatrické kliniky 1. LF UK uvádí ve svém článku na stránkách 

www.cspsychiatr.cz, že v okamžiku, kdy je u člena rodiny diagnostikována Alzheimerova 

demence, hovoří o tzv. skrytém, nebo druhém pacientovi. Zátěž pečovatele je spojena s 

depresí, nemocností a sníženou kvalitou života.  

Pečovatelé mají horší fyzické zdraví, častěji navštěvují lékaře s řadou chronických 

příznaků a užívají mnoho léků. Vykazují horší subjektivní pocit zdraví, mají vyšší procento 

nemocnosti a úmrtnosti.  Důvodem je nedostatek času na vlastní odpočinek, nedostatek času 

starat se o vlastní zdraví, nedostatek času na volnočasové aktivity. Čím vyšší je psychická 

zátěž rodinných pečujících, tím negativněji je jimi tato role pociťována. 

 Rodinní pečovatelé se stávají sociálně izolovanými. Často strádají po ekonomické 

stránce, jednak kvůli časté ztrátě zaměstnání, jednak v souvislosti se zvýšenými finančními 

nároky na zajištění péče o nemocného člena rodiny – vyšší výdaje za léky, hygienické 

pomůcky apod.  

4.3.4 Stresová zátěž pečovatele  

Zvýšené stresové prožívání pečovatele vyplývá z projevů nemocného:  

 psychotické příznaky (halucinace, bludy); 

 deprese; 

 nepředvídatelné jednání. 

Faktory, které mají minimální vliv na stresové prožitky pečovatele: 

 forma demence; 

 stav kognitivních funkcí; 

http://www.cspsychiatr.cz/
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 trvání demence; 

 funkční schopnost. 

 Holmerová (2005 in Pidrman, 2007, s. 95).  

4.4 Problémy a změny související s péčí u pečovatele 

4.4.1 Zdravotní problémy pečovatele 

Závažným problémem při dlouhodobé péči o klienta v rodině jsou důsledky této péče 

na pečujícího člena. Nejvíce se tato situace týká pečujících starších žen (manželek, dcer nebo 

snach). Péče o nemocného klienta znamená pro tyto ženy často obrovskou fyzickou zátěž 

způsobenou častým zvedáním, obracením, přenášením atd. Ještě častěji je však narušeno 

psychické zdraví pečovatelek, což je způsobeno dlouhodobým psychickým vypětím. 

Pečovatelky se často starají o svoje blízké měsíce i roky, často bez vystřídání a bez chvíle 

osobního volna či dovolené (Jeřábek, 2005).  

4.4.2 Osamělost pečovatele 

Pečovatelky často zůstávají bez pomoci okolí a významnějšího společenského 

kontaktu (ať už svých rodin či komunity), což vede k jejich izolovanosti a znamená vážný 

společenský problém. Často nemají anebo ani nevědí, kam se o pomoc obrátit (Jeřábek, 

2005). U pečujících se vyskytuje problém ve vztazích, přátelé se vzdalují, nemají stejná 

témata na rozhovor. Řeší jiné problémy ve svém životě a je tu problém pochopit, čím si 

pečující prochází a jakou potřebuje podporu. Přátelé mají strach a nechtějí pečujícího 

navštěvovat doma. Nevědí, jak se postavit ke klientovi, kterého na návštěvě potkají. Málo 

přátel je tolik trpělivých, aby si nechali vysvětlit problémy, které se spojují s touto nemocí.  

Málo přátel pochopí, že pečující nemůže trávit tolik času jinde než doma s klientem.  

4.4.3 Traumata při nezvládání péče a předání seniora do ústavní péče 

O traumatu při předání seniora do ústavní péče se hovoří především z hlediska pocitu 

viny pramenícího z nezvládnutí péče o nemocného člena. „Zkušenosti výzkumníků 

dokumentují z rozhovorů s desítkami rodin, že psychické vyčerpání způsobené dlouhodobou 

péčí o starého člověka je v zásadě srovnatelné s psychickým stresem způsobeným vyrovnáním 

se se situací nezvládnutí péče o blízkého člověka v rodině, vyvolaným rozhodnutím, že 
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babičku nebo dědečka svěříme do neakutní péče sociálně-zdravotní instituce.“ (Jeřábek, 

2005, s. 15). Zde si dovolím s autorem souhlasit, toto téma je velice rozsáhlé a podle mě 

nebylo zatím tolik řešené. Jak zvládne pečující dát svého rodinného příslušníka do ústavní 

péče? Pečující mívá velké obavy, zda to není příliš brzy nebo pozdě. A určitě je to velice 

psychicky náročné.  



34 

 

5 Principy fungování rodinné péče 

Péče v rodině představuje tzv. „neformální“ složku domácí péče. O domácí péči 

pojednám níže v rámci této kapitoly. Tito „neformální“ pečující poskytují přímo nebo 

organizují zdravotní péči pro klienta, jenž je nemocný (Bartoňová in Jeřábek, 2005).  

5.1 Solidarita a sociální soudržnost pečující rodiny 

Solidarita představuje jeden za základních předpokladů sociální soudržnosti. Soudržnost 

rodiny znamená pro pečující o nemocného ACH velkou nejen sociální, ale i psychickou 

podporu. Na jednu stranu se mohou v péči v rámci dobře fungující rodiny střídat pečující, na 

druhou stranu už samo vědomí, že se pečující má na koho spolehnout v těžkých chvílích, 

může snížit psychické napětí. To vše je však podmíněno soudržností ve smyslu sdílení 

společných hodnot, norem, vzorů chování. Solidarita je podmínkou péče o člověka v rodině a 

zároveň i jejím výsledkem (Jeřábek, 2005). „V organické rodinné soudržnosti je obsaženo 

odřeknutí vlastních priorit jednotlivých členů rodiny na úkor společných potřeb fungování 

rodiny jako celku, který si vzal za úkol pečovat o svého starého nesoběstačného člena.“ 

(Jeřábek, 2005, s. 7).  

5.1.1 Rozdělení rolí 

Aby mohla efektivní péče v rodině fungovat, musí si členové rozdělit určité role. 

V ideálním případě by měl každý člen zastávat svou funkci, v rámci ní plnit své povinnosti a 

vytvořit tak fungující rodinnou síť, díky které by veškeré břemeno nespočívalo pouze na 

jednom pečujícím. Tato péče o seniora nemocného ACH ovlivňuje životy všech 

zúčastněných, a pokud se chtějí o svého dědečka či babičku starat, musí upravit harmonogram 

dne, změnit zvyklosti, spoustu si odříct, domluvit si zkrácení či upravení pracovní doby, 

změnit zaměstnání anebo zůstat s nemocným seniorem doma (Jeřábek, 2005).  

5.1.2 Hledisko výkonnosti 

Levine in Jeřábek (2005) zpracovala typologii rodinné péče z hlediska výkonnosti. 

Hledisko výkonnosti lze v podstatě označit součinitelem výše uvedených principů péče o 

klienta s demencí. Výkonnost zahrnuje velké množství faktorů, které působí na schopnost 
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rodiny poskytnout a unést dlouhodobou péči: počet lidí, kteří mohou a chtějí pečovat; 

ekonomické zdroje, které má rodina k dispozici a další rodinné odpovědnosti. 

 „Důležité jsou také takové záležitosti jako rodinná dynamika a kulturní a náboženské 

tradice. Výkonnost tedy může nabývat tří kategorií: vysoké, průměrné/přiměřené… a nízké. 

Mnoho rodin však podle této kategorizace nelze přesně rozškatulkovat, některé záležitosti lze 

zařadit do jednoho a jiné do druhého typu, stejně jako určité potřeby opečovávaného také 

nemusí odpovídat jednomu určitému typu.“ (Bartoňová in Jeřábek, 2005, s. 32).  

5.2 Péče o člověka s demencí v rodině 

Klasifikační schémata péče o klienta vycházejí z několika principů. Rozlišují zdravotní, 

sociální a emocionální péči, jež jsou pro seniora (osobu s demencí) velmi podstatné a vázané 

na jeho kvalitu života. Obzvláště zdravotní péče vyžaduje profesionální znalosti a přístup 

(podávání léků, stanovení diagnóz a prognóz…). Sociální péče je zajišťována státem, rodina v 

ní však klientovi může pomoci zejména tím, že se o všechny náležitosti u lékařů a na úřadech 

postará, protože klient s demencí nemůže tyto úkony sám zvládnout.  

Z hlediska tématu této práce je zásadní následující dělení, které dělí péči o seniora dle 

stupně naléhavosti a nároků, které jsou kladeny na pečující osoby (Jeřábek, 2005).  

5.2.1 Podpůrná péče  

Tato péče představuje první, nejméně náročný stupeň rodinné péče. Spadá do něj 

finanční podpora, zajištění oprav v domácnosti. Tuto formu péče potřebuje prakticky každý 

klient, který není zcela soběstačný. Podpůrná péče zahrnuje složku zdravotní, sociální, a i 

když se to na první pohled nezdá, tak i emocionální složku. Ať člověk chce nebo ne, tak se v 

podstatě při žádné činnosti neubrání emocím. Tento první stupeň péče může vykonávat v 

podstatě kdokoli, nemusí to být člen rodiny (Jeřábek, 2005).  

5.2.2 Neosobní péče 

Jedná se o druhý, náročnější stupeň péče. Sem bývají řazeny činnosti související s péčí 

o domácnost (uvařit, uklidit, vyprat). Tato pomoc, zvláště pokud je častá nebo dokonce 

každodenní, je časově náročnější a zpravidla vyžaduje cykličnost, nedá se odkládat a je pro 

klienta obtížněji postradatelná. Zahrnuje materiální i emocionální složku. Nicméně stále by 

tuto složku péče mohl zastávat někdo jiný než člen rodiny (Jeřábek, 2005). 
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5.2.3 Osobní péče o člověka s demencí 

Třetí, nejnáročnější stupeň rodinné péče. Časově, psychicky i fyzický náročné 

každodenní činnosti spojené s intimní péčí o klienta. Tento typ péče bývá označován jako 

péče 24 hodin denně/365 dní v roce: péči rodinnou může nahradit pouze institucionální péče, 

tj. pobyt starého člověka v sanatoriu, nemocnici, hospici anebo nejčastěji v léčebně pro 

dlouhodobě nemocné nebo v domově důchodců. Péče zahrnuje osobní hygienu včetně toalety, 

nakrmení, podávání léků, zvedání, přenášení, ukládání, posazování, převádění nebo převážení 

starého člověka v bytě. Celodenní a každodenní péče stále přítomné pečující osoby se stává 

nevyhnutelnou. Shrnu-li to, jedná se o nejvíce zatěžující aspekt osobní péče o osobu blízkou, 

která je provázena chvílemi beznaděje, bezmoci a osamělosti. Právě v tomto ohledu je třeba 

zdůraznit neobyčejně důležitou úlohu rodiny, která podporuje svou pomocí pečující osobu. 

Neodmyslitelnou součástí osobní péče je její emocionální obsah, bez něhož by se ani nešlo 

starat o někoho ve dne v noci, den za dnem (Jeřábek, 2005).  

5.3 Péče v domácím prostředí 

        Pidrman (2007) uvádí, že rodinná péče je považována za nejefektivnější. 

Podle sociologů není stále vyřešena úloha a postavení jednotlivých členů v moderní rodině. 

Postoje přijetí a plnění určité role v rodině mohou být různé. Je mnoho rodin, které pečují o 

své nemocné členy a žijí s nimi (Klevetová a kol., 2008). 

 Jednou z chyb, které se pečující dopouští, je snaha naučit nemocného novým věcem. Je 

nutné si uvědomit, že jeho paměť je příliš poškozena, aby dokázala uložit novou informaci. 

Naopak by měl pečující podporovat a využívat ty činnosti a schopnosti, které dosud nemocný 

zvládá (Topinková, 2005).  

 Klient s demencí velmi špatně snáší jakékoli změny, rozruší ho i skutečnost, že nemůže 

najít věc, kterou právě hledá. Pokud nám to situace dovolí, snažíme se mu ponechat jeho 

osobní prostor. Vhodné je i vyhýbat se neznámým situacím a programu, který je pro 

nemocného příliš náročný; to může zabránit jeho zmatenosti, neklidu a nejistotě (Topinková, 

2005).  

Péče o nemocného s demencí je velmi vyčerpávající. Existuje několik cest, jak se s 

touto situací alespoň částečně vyrovnat a péči si usnadnit:  
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 1. krok. Stereotypy – rutina dá pečujícím řád, pro nemocného bude znamenat 

bezpečí. Znamená to dělat vše co nejdéle podle navyklých zvyklostí, ve stejnou 

dobu a na stejném místě. Podpora soběstačnosti nemocného – často je pro 

pečujícího snadnější udělat vše sám, protože to bude kvalitnější a rychlejší. Ale 

tato péče zavírá možnost samostatnosti pro nemocného, urychlí se jeho závislost 

na péči. 

 2. krok. Podpora důstojnosti nemocného – je důležité mít neustále na paměti, že 

nemocný stále vnímá a cítí. Proto je nezbytné vyhýbat se nevhodným komentářům, 

posměškům či mluvení o diagnóze a hodnocení zdravotního stavu nemocného v 

jeho přítomnosti. 

 3. krok.  Pozor na konflikty – konflikt je vyčerpávající pro nemocného i pro 

pečujícího. Je nutné zachovat klid a rozvahu. Je dobré mít na paměti, že příčinou 

konfliktů ze strany nemocného není jeho snaha o vyvolání sporu, ale je to nemoc. 

Je nutné se s tímto faktem smířit. 

 4. krok. Volte jednoduché úkoly – muset si zvolit a rozhodnout se je pro 

nemocného mnohdy velmi zatěžující, proto není vhodné ho nutit. Je dobré mu věci 

naopak zjednodušit. 

 5. krok. Zachovat smysl pro humor – smějte se společně, smích působí proti stresu 

i proti únavě.  

 6. krok. Bezpečné prostředí – protože nemocný ztrácí paměť a zhoršuje se mu 

koordinace pohybů a orientace, je vyšší riziko úrazu i pádu. Je proto nutné 

připravit nemocnému bezpečný domov. 

 7. krok. Podpora fyzického zdraví – cvičení nejen že pomůže zachovat si déle 

fyzickou kondici, ale pomůže odplavit stres, napětí, působí jako přirozená únava 

pro organismus. 

 8. krok. Ze zachovaných schopností a dovedností vytěžit co nejvíce – pokud 

nemocný může nadále vykonávat činnosti, na které byl zvyklý nebo které ho 

bavily, posílí to v něm pocit sebeúcty a zároveň bude mít nemocný vhodným 

způsobem a smysluplně vyplněný volný čas. 
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 9. krok. Komunikace – hlavně komunikovat. Podle postižení je nutné zvolit způsob 

komunikace – slovně, dotekem, s pomůckami apod. (Holmerová a kol., 2001).  
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6 POTŘEBY KLIENTA 

„Vzpomínka je jediný ráj, z něhož nás nikdo nemůže vyhnat.“  

(Lidová moudrost) 

6.1 Sociální aspekty a potřeby klienta 

Podle Zgola (in Pohanková, 2004) sociální aspekty zahrnují člověka s demencí, rodinu a 

společnost. Pro samotného člověka s demencí je důležité, že nadále zůstává sociální bytostí a 

vnímá své prostředí. Vnímá druhé lidi a cítí případné ohrožení vlastní důstojnosti. Zároveň je 

dementní člověk plně odkázaný na své okolí, na které se spoléhá.  

Klient musí mít uspokojeny tyto potřeby: 

− „Potřeba bezpečí – jak v objektivním smyslu, tak i subjektivní pocit ochrany před hrozbou 

fyzickou i emocionální. 

− Potřeba kontroly nad situací – nemocný by měl mít možnost vyjádřit se ke způsobu, jakým je 

nakládáno s jeho osobou, jeho věcmi, časem i prostorem. 

− Potřeba náklonnosti – nejde jen o to, aby byl milován, ale také vnímán jako milující. 

− Potřeba příslušnosti k nějaké sociální skupině – nemocný potřebuje nějakou družinu, do 

které patří. Nemocnému je třeba umožnit prožitek společenství a těšit se z přítomnosti druhých 

lidí.“ ( Zgola in Pohanková, 2004, s. 47). 

Péče o člověka s demencí je náročná, proto rodina potřebuje pomoc jak od vlastní 

rodiny, tak i od společnosti. K tomu je zapotřebí fungující sociální systém. Společnost není o 

problematice nemocných s demencí informována (Pohanková, 2004).  

6.2 Úprava prostředí v domácnosti 

Domov nám všem poskytuje pocit bezpečí a klidu, a proto je důležité se snažit za 

použití vhodně zvolených strategií redukovat rizikové situace a místa, aby byl nadále 

bezpečný pro jedince s demencí (Zgola, 2003).  

V prostředí, kde nemocný žije, bychom neměli dělat mnoho změn. Změny by měly být 

prováděny postupně podle změn nemoci v různých fázích. Tyto změny by měly usnadnit život 
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i celé rodině, protože nemocný často bere věci do rukou a někde je náhodně položí, a proto 

důležité věci, jako jsou např. klíče, by měly být umístěny mimo jeho dosah (Holmerová a 

kol., 2004). 

Již v raných fázích demence pomáhají různé pomůcky k lepšímu zapamatování nebo 

vzpomínání, a proto by měly být používány ihned, jelikož pomáhají udržovat paměť. 

Nemocný by měl mít v místnosti, kde tráví hodně času, umístěné a jasně označené fotografie 

svých příbuzných, aby snadno rozpoznal, kdo je kdo (Holmerová a kol., 2001). 

Pokoj pro klienta by také měl být vybaven účelným stabilním nábytkem a vhodným 

pohodlným ne moc nízkým křeslem, aby se z něj nemocnému dobře vstávalo (Mlýnková, 

2010). 

V kuchyni je lepší mít elektrický sporák namísto plynového sporáku; elektrický je 

bezpečnější – není třeba se obávat možného úniku plynu a lépe se s ním manipuluje. Před tím, 

než se půjde spát, je potřeba vytáhnout ze zásuvek všechny elektrické spotřebiče, popřípadě 

vypnout i plyn (Holmerová a kol., 2004).  

Protože Alzheimerova nemoc mění způsob vnímání bolesti a pocity tepla nebo chladu, 

je potřeba nastavit teplotu vody nejvýše na 37 stupňů, aby se nemocný neopařil horkou 

vodou. V koupelně by se měl odstranit ze dveří zámek, protože by se tam klient mohl 

zamknout a už by se mu nemuselo podařit dveře odemknout. Do vany je potřeba dát 

protiskluzovou podložku a umístit okolo pevné držáky, aby se mohl dobře chytit při stoupnutí 

a sednutí. Je ale lepší používat sprchu, ze které se lépe vyleze a je bezpečnější než vana 

(Holmerová a kol., 2004). Velkou pomůckou je (nejen z počátku nemoci, ale i v pokročilejším 

stádiu) označit toalety velkým nápisem nebo reflexní páskou, která je vidět i za tmy 

(Mlýnková, 2010).  

Zrcadla v domě či bytě je vhodné zakrýt, protože nemocného může jeho vlastní 

zahlédnutý obraz, který nemusí ani poznat, vyděsit či zmást. Také je potřeba odstranit 

z podlahy pohyblivé části koberce či předměty nebo kabely, o které by mohl zakopnout 

(Holmerová a kol., 2004).  

Nebezpečné jsou také podlahy z dlaždiček, parket a linolea. I malý kobereček před 

WC není vhodný. Nejlepší je nízký koberec, který má na spodní straně gumovou vrstvu, a tak 

dobře drží na jednom místě (Mlýnková, 2010).  
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Na ulici bychom nemocného neměli nechat vycházet samotného, je potřeba ho 

doprovázet. Může se stát, že i při vynášení odpadkového koše se nám ztratí. Měli bychom se 

snažit s ním chodit tam, kde to dobře zná, protože tím se vyvarujeme jeho nepříjemnému 

pocitu z neznámého místa, zmatenosti a podrážděnosti. Kdyby se přeci jen ztratil, měl by mít 

vždy u sebe identifikační doklad, kde je uvedená adresa a telefonní číslo (Holmerová a kol., 

2004).  

6.3 Inkontinence u člověka s demencí 

Holmerová a kol. (2007) uvádí, že inkontinence je jedním z projevů demence a přichází 

u některých pacientů relativně záhy, u některých až v pokročilých stádiích. Inkontinence moči 

je způsobena různými situacemi v průběhu demence a přichází zejména ve středně pokročilé 

fázi, zatímco inkontinence stolice přichází později, až ve fázi pokročilé demence. Tato 

kombinace poruch je specifickým problémem, a proto se domníváme, že je nutné se jí zabývat 

podrobněji. V každém případě je však nutné, a to i u pacientů postižených demencí, pátrat po 

příčině inkontinence, konzultovat u žen gynekologa a u mužů urologa, provést kultivační 

vyšetření moči, protože právě infekce močových cest jsou jednou z častých a zbytečných 

příčin nejen inkontinence, ale i dalších komplikací. Inkontinence může mít u pacienta s 

demencí mnoho dalších příčin, často zapomene, nenajde záchod, nedokáže se svléci, splete si 

místo mikce a podobně. Příčinou inkontinence je podstata choroby, tedy porucha kognitivních 

funkcí a potažmo chování pacienta. Cílem správné ošetřovatelské peče o pacienty postižené 

demenci je „keep continent“, udržet pacienta kontinentním. Je třeba, aby se vždy přibližně ve 

dvouhodinových intervalech, ale i častěji, mohl pacient vymočit. Tento režim minimalizuje 

spotřebu ochranných pomůcek pro inkontinenci (které jsou sice pro tyto pacienty nesmírně 

důležité, ale představují pouze jakousi pojistku).  

Toalety pro pacienty s demencí musí být velmi zřetelně označené (vhodnými symboly 

či nápisy, které jsou pro pacienty zcela zřetelně vidět, například i vyobrazením mísy a 

podobně; měly by být barevně odlišené, dostatečně prostorné a s madly na přidržení, na které 

by pacient z mísy pohodlně dosáhl; měly by také být dostatečně osvětlené, vytopené, čisté, 

aby se tu pacient cítil příjemně a nebránil se použití toalety (Holmerová, a kol., 2007).  
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7 AKTIVIZACE  

„Nejsem nerozumný, jen nemám ten samý rozum jako vy.“  

Diogenés 

Jak pro pečujícího, tak pro klienta je důležitá aktivizace: trénování paměti, preterapie, 

validace nebo reminiscenční terapie a jiné. To vše pečujícím umožňuje lépe sdílet domácnost, 

komunikovat s klientem a trávit s ním hezké chvilky. Aktivizace pomáhá při hledání zbylých 

vzpomínek.  

7.1 Soběstačnost 

Možnosti identifikace poruch sebepéče u seniorů a jejich kompenzace popisuje Mgr. 

Eva Smičková, Dis. Domácí prostředí sehrává významnou roli v udržení soběstačnosti seniora 

po co nejdelší dobu. Hlavní význam pro zachování soběstačnosti je kladen na uchování, 

pohyb a psychosociální rozvoj osobnosti. Není-li jedinec schopen z různých důvodů zvládat 

běžné aktivity denního života a naplňovat své základní potřeby v domácím prostředí, stává se 

jedinec nesoběstačným, až závislým na okolí. Cílem péče o seniora je zajistit vysoce 

profesionální odbornou, ale i lidskou péči a pokusit se udržet člověka co nejdéle soběstačným. 

Pobyt seniora v nemocnici jej velice ovlivní po stránce fyzické i psychické (Kebza, 2003).  

7.2 Pohybové aktivity  

Přiměřená pohybová aktivita a tělesná cvičení většinou působí příznivě na klientovu 

fyzickou i psychickou stránku. Bylo zjištěno, že lidé trpící Alzheimerovou nemocí, kteří byli 

zvyklí na pravidelný pohyb, lépe zvládají udržet si svou mobilitu v pozdějších stádiích této 

nemoci. Tito lidé jsou mnohdy schopni během fyzických cvičení komunikovat s okolím. Díky 

tomu jsou často jejich výsledky lepší než u těch, kteří nejsou zvyklí na vazbu s okolím během 

cvičení (Vellas, 2001).  

Bragdon (2009) ve své publikaci uvádí, že zachování aktivního životního stylu (na 

úrovni tělesné, duševní a společenské) nejen poskytuje mozku podněty, ale pomáhá také 

udržet neurony (nervové buňky) živé a zdravé a chrání je před poškozením. Tělesná a duševní 

činnost podporuje vytváření sebezáchovných a sebeopravných systémů mozku. Aktivita též 
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zvyšuje životaschopnost mozkových buněk a to může pomoci postup Alzheimerovy choroby 

zpomalit.  

Snaha modulovat průběh demence cvičením paměti a kognitivní rehabilitací přivede 

pečující osobu snadno k trvalému kontrolování, trénování a „vychovávání“ nemocného. 

Důsledkem toho je stres, zklamání z neúspěchů, únava, nejistota, konflikty. Více než o 

trénování a rehabilitování paměti je třeba usilovat o důstojnost, spokojenost a autonomii 

nemocného, o jeho ochranu před zbytečným strachem, úzkostí a studem. Porucha paměti vede 

k neschopnosti člověka udržet jednotlivé informace tak dlouho, aby je dokázal spojit 

dohromady v jediný smysluplný celek, což je nezbytné ke splnění úkolu. Poruchy vnímání a 

prostorové orientace vedou k neschopnosti rozpoznat předměty nebo osoby, najít smysl a tvar 

v neuspořádaném a málo kontrastním prostředí, k nesprávnému užívání předmětů, 

k nesprávné interpretaci gest, k problémům v rozlišování, co je vpředu a co vzadu, 

k dlouhému hledání správné cesty (Kalvach, 2004).  

7.3 Reminiscenční terapie  

Reminiscenční terapii zde věnuji větší část, protože si myslím, že má dobré využití pro 

pečovatele, kteří mohou utužovat vztahy s klientem. Díky této terapii má klient možnost 

zůstat déle v domácím prostředí; reminiscenční terapie zlepšuje stav nemocného. Některé 

metody může pečující s dementním člověkem vykonávat přímo doma, na zbytek může klienta 

doprovázet. Je to metoda, jak si vybavit vzpomínky, o kterých si klient myslí, že už je nemá, 

ale při využití terapie je možné tyto vzpomínky oživit (fotografiemi, videem). Proto je pro mě 

důležité zařadit sem i toto téma .  

Britský geriatr Robert Woods definuje reminiscenci jako hlasité nebo tiché 

vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou 

osobou či skupinou. Reminiscenční terapie je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat 

ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho 

života. Jde o rozhovor terapeuta s klientem o jeho dosavadním životě a prožitých událostech. 

Reminiscenční terapie pomáhá jak pracovníkům v sociálních službách, tak pečovatelům v 

lepším chápání seniorů jako osobností, dochází k upevnění vztahu mezi seniorem a pečujícím 

a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých seniorů. Pečující tak lépe pochopí chování 

seniora a jeho potřeby. Reminiscenční terapie využívá vzpomínání jako terapeutického 

prostředku. Je založena na faktu, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, 

návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti (Janečková, 2010). 
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Principy reminiscenční terapie  

Janečková (2010) definuje reminiscenční terapii jako rozhovor terapeuta se starším 

člověkem nebo skupinou starších lidí o jeho nebo jejich dřívějším životě, aktivitách a 

prožitých událostech. Jde o proces, při kterém je podporováno skupinové vzpomínání na 

příjemné události dřívějšího života. Podněty vedoucí ke vzpomínání mohou být rozličné – 

fotografie, filmy, oblečení, předměty denní potřeby, hudební nahrávky aj. Reminiscenční 

terapie by však neměla být vnímána jako omezený soubor technik, protože zahrnuje mnoho 

dalších přístupů. Jejich užití a rozvinutí je závislé na osobě terapeuta, jeho zkušenostech, 

dovednostech, ale také na ochotě klientů. Reminiscenci můžeme vnímat i jako celkový přístup 

ke klientům, který v sobě zahrnuje zájem o klienty, snahu jim porozumět a pochopit je.  

 Takový přístup vede k prohloubení vztahu důvěry mezi klienty a pečujícími 

pracovníky. V neposlední řadě může být vnímána také jako umění, jelikož vyžaduje a 

podporuje zapojení fantazie, vnímavosti, tvořivosti a určité dovednosti. V rámci 

reminiscenční terapie se můžeme setkat s rozličnými aktivitami, od pořádání 

interaktivních setkávání, na kterých lidé společně vzpomínají a hovoří o své minulosti, 

až po umělecké projekty (Bolomská a kol., 2011).  

Janečková, Vacková (2010) vycházejí ve svém pojetí přístupů z Norrise (1986), který rozlišuje tři 

funkce: 

 funkci reminiscenčních skupin – oddechovou (aktivizace starých lidí ve volném čase),  

 funkci podpůrnou (navození psychické pohody), 

 funkci terapeutickou (vyrovnání se s vlastním životem a blížící se smrtí).  

7.3.1 Formy a metody reminiscenční terapie  

Jak už bylo uvedeno výše, reminiscenční terapie v sobě zahrnuje množství metod a 

technik. Ty se mohou objevovat v různých formách, kdy záleží na zkušenostech a 

schopnostech lidí, kteří pomocí vzpomínek pracují se seniory. Bolomská a kol. (2011) uvádí 

následující typy forem reminiscenční terapie:  

 Organizovaná diskuze o aspektech minulosti, společná setkání, na nichž se účastníci 

podílejí na rozličných aktivitách navozujících vzpomínání (sledování filmů, poslech 

hudby, reminiscenční pomůcky atd.). Na tato setkání jsou účastníci předem vybráni a 

je sledována skupinová dynamika. 
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 Vytvoření prostředí připomínající minulost, například prostředí připomínající domov; 

vzpomínky jsou spojeny s jednotlivými místnostmi (jak se klienti koupali, když byli 

malí).  

 „Kontext pro vytvoření hmatatelného“: cílem je vytvořit s účastníky něco konkrétního 

– složit hudbu, napsat báseň, vytvořit ilustraci ke vzpomínce, napsat příběh.   

 Terapie jako nástroj snižování izolace a dopadu institucionalizace: napomáhá bojovat 

se sociální izolací a zkreslením reality v institucionalizovaném prostředí. Propojuje 

instituci s vnějším světem.  

 Všeobecný kontext pro prohloubení porozumění: podněcuje zájem pečovatele o 

klienty. Umožňuje vytvořit biografii a díky ní lépe připravit pečující na práci s klienty 

(Bolomská a kol., 2011).  

7.3.2 Pomůcky v reminiscenční terapii  

Pomůcky se v reminiscenční terapii používají k pozitivnímu podněcování vzpomínek. 

Umožňují zapojit do procesu vzpomínání více smyslů (např. dotyk, hudba aj.). Mohou mít 

však i negativní efekt: mohou vyvolat i negativní vzpomínky a pocity. Minulé zážitky 

umožňují vybavit si atmosféru. Nejlépe využitelné jsou fotografie obyčejných lidí, kteří dělají 

obyčejné věci. V případě fotografií je nutné hlídat si kvalitu fotografie. Podobně jako 

fotografie jsou využitelné i obrazy a kresby. Terapeut si však musí dát pozor i na množství 

předkládaných materiálů. K dalším vizuálním pomůckám patří články z novin a časopisů, 

sledování televize, filmů na videokazetách a DVD či velkoplošné promítání filmů (Bolomská 

a kol., 2011).  

Auditivní pomůcky  

Z auditivních pomůcek se nejčastěji využívají nahrávky zvuků z běžného života – 

vlaky, zvuky zvířat, ulice apod. Dále jsou velmi oblíbené nahrávky mluveného slova – 

recitace, čtení beletrie a další. V neposlední řadě se používají jako reminiscenční pomůcka 

také hudební nahrávky (Bolomská a kol., 2011).  

Smyslová stimulace  

Kromě zraku a sluchu lze stimulovat také další smysly. Hmat lze stimulovat různými 

dotyky, např. podáním ruky, ohmatáváním zajímavých předmětů na dotek (kamínky, mušle 



46 

 

apod.). Dále lze stimulovat čich různými vůněmi či pachy (čerstvý chléb, umletá káva apod.). 

V neposlední řadě lze stimulovat také chuť (Bolomská a kol., 2011).  

7.4 Kinezioterapie 

Kinezioterapie je cíleným působením na psychiku nemocného, na jeho duševní procesy, 

funkce, stavy, osobnost a její vztahy prostřednictvím předem určeného, aktivně prováděného 

pohybového programu, využívajícího prvků tělesných cvičení, sportů a pohybových her. 

Cílem kinezioterapie je spolupůsobení na zmírnění, odstranění nebo schopnost ovlivňování 

psychických a psychosomatických obtíží nebo jejich příčin (Hátlová, 2005).  

7.4.1 Formy kinezioterapie 

U lehčích forem demence můžeme využít aktivně relaxujících programů s použitím 

např. gymnastických a tanečních prvků. Terapeuti se zaměřují především 

na udržení a podporu stávající kondiční úrovně, kognitivních, koordinačních, psychických a 

sociálních funkcí a obnovování dovedností, znalostí a jejich kvality. 

Využívají se cvičení integrujícího charakteru s uvědomováním si vlastního těla, jeho 

integrovanosti a možností. Cvičení probíhá za manipulace s drobnými předměty, řešení úkolů 

spojených s manipulací, zařazují se neverbální komutativní programy, komunikativní 

programy s jednoduchou formou spolupráce a verbální komunikace (Hatlová, 2005).  

U těžších forem demence se využívají programy koncentrativně zaměřené na 

provádění nenáročných gymnastických a dechových cvičení doprovázených automasáží. 

Nemocný je veden k uvědomování si vlastního těla, jeho částí i celku. Uvědomováním si 

svého tělesného schématu je možné snížit míru dezintegrovanosti.  Cvičení v kinezioterapii je 

zaměřeno na procvičování a znovuvybavování stávajících dovedností souvisejících s 

pohyblivostí vedoucí k soběstačnosti. Procvičovány jsou zejména drobné manipulační 

dovednosti, pohyblivost ruky, správné držení těla a chůze a další. Každá cvičební jednotka má 

tři části. Před zahájením cíleně zaměřené hlavní části cvičební lekce je důležité snížit celkové 

napětí, motivovat nemocného k účasti na cvičení a navodit schopnost koncentrace mysli. 

Terapeuti se snaží uvést nemocné do reality, připomenout si společně např., jaké je datum, 

den v týdnu, roční období, kdo má dnes svátek atd. Kvalifikovaní pracovníci zahajují cvičení 

krátkým dialogem o aktuálním prožívání pacienta. Zdůrazňují především pozitivní okolnosti, 

připomínají příjemné záležitosti plynoucí ze setkání a předešlých cvičení. Cílem celého 
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cvičení je zvýšit vědomí ovládání svého těla a tím sebe sama. Cvičení probíhá v sedu, je-li to 

přijatelné pro účastníky, vleže (Hatlová, 2005).  

V aktivní části se přechází do stoje buď s oporou, nebo bez opory, či k pohybu v 

prostoru. Hlavní část hodiny kinezioterapie má předem určený záměr, daný mírou 

onemocnění, aktuálním psychosomatickým stavem a záměrem léčby. Míra fyzické zátěže je 

mírná až střední. Začíná se s mírně zvýšenou fyzickou zátěží při tepové frekvenci 80–90, 

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

jsou-li pro zvýšení zátěže cvičící pozitivně motivováni. Jakékoliv násilné vedení, ať už u 

kinezioterapie nebo jiného druhu terapie, by mohlo vést ke ztrátě zájmu a trvalé demotivaci. 

V závěrečné fázi se přechází v klidné polohové a dechové cvičení. Závěr je věnován dialogu o 

prožitcích při cvičení, o aktuálním prožívání a přínosu do dalšího života (Hatlová, 2005). 
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8 KOMUNIKACE S ČLOVĚKEM TRPÍCÍM DEMENCÍ 

„Péče… je prožívána jako práce z lásky, v níž práce musí pokračovat, i když láska klopýtne.“ 

K. Waerness (in Jeřábek, 2005, s. 10) 

8.1 Obecné informace 

Komunikace je nezbytnou součástí života každého člověka. Nelze nekomunikovat. 

Pomocí komunikace se setkáváme s okolním světem, s kulturou a ostatními lidmi. Lidské 

vztahy jsou založeny na schopnosti komunikovat. Na stylu komunikace také většinou 

poznáme, jaký vztah mezi lidmi existuje. 

Alzheimerovou chorobou je komunikace vážně narušena a to se mnohdy projeví i ve 

vztahu k blízkým. Někdy probíhá komunikace bez problémů a my vnímáme to, co nám chce 

člověk s demencí sdělit, jindy ale může docházet k tzv. komunikačním šumům. Ty nastávají 

tehdy, když jeden něco řekne a druhý si to jinak vyloží. Tato nedorozumění se mohou objevit 

v běžné komunikaci u kohokoliv z nás. U neverbální komunikace je sdělení většinou 

výstižnější a jasnější, proto se méně setkáváme se špatným výkladem.  

U osob, které jsou postiženy demencí, se komunikace stává velmi obtížnou, protože 

hůře chápou, co jim chceme sdělit. Proto je nutné zjistit, jaké styly komunikace klient 

používá, seznámit se s nimi a začít je v komunikaci s ním také používat. Jen tak můžeme 

dosáhnout toho, že zjistíme potřeby a pocity nemocného. Pro dobrou komunikaci s klientem 

je třeba vytvořit ovzduší bezpečí a vzájemné důvěry (Zgola, 2003).  

 „Ať řekne osoba s kognitivní poruchou cokoli, je za tím nějaký význam. Osoba 

postižená demencí nemá sklon říkat více nesmyslů, než říkala dříve. To, co se nám může jevit 

nesmyslné, není nesmyslné pro jedince, který to říká. Dělá vše pro to, aby nám sdělil něco, co 

má pro něj nějaký význam, a je na nás, abychom mu porozuměli.“ (Zgola, 2003).  

8.2 Potřeby při komunikaci 

Pro osobu se syndromem demence je vhodné: 

 Klidné prostředí – omezení rušivých podnětů a těch, které mohou nemocného 

rozptylovat, či mu nedělají dobře. 



49 

 

 Zjištění potřeb – pečovatel by si měl klást otázky, zda klient slyší dobře, nepotřebuje 

jinak nastavit sluchadlo, nepotřebuje brýle apod. 

 Klidný přístup – vyhnout se prudkým pohybům, nepřistupovat zezadu, využít 

doteku ke zklidnění a navození dobré atmosféry. 

 Mluvit pomalu, nahlas a zřetelně, užívat krátké věty. 

 Pokud nemocný něčemu nerozuměl, formulovat požadavek jinak   

(Holmerová a kol., 2001).  

8.3 Zásady komunikace s klientem 

Komunikace s nemocným, který má z důvodu demence zhoršený kontakt s realitou, je 

velice náročné na trpělivost a klid. Je omezena poruchou schopnosti sdílet zkušenosti, 

prožitky, touhy a myšlenky nemocného s druhými lidmi. Proto je pro efektivní komunikaci 

třeba velká dávka energie a empatie (Buijssen, 2006).  

Aby nás nemocný lépe chápal, je důležité mluvit v krátkých jasných větách, jednoduše 

a srozumitelně, s využitím slov, která dotyčný nejčastěji používá. Ptáme se vždy na konkrétní 

informaci, ideálně v reálném čase, prostředí a situaci, kdy má být provedena. Také pokyny 

zadáváme postupně. Nemocného nestavíme před složitá rozhodnutí, neklademe více otázek 

najednou. Porozumění je nutné si ověřit. Odpověď „ano“ a „ne“ nemusí znamenat, že nás 

nemocný pochopil (Buijssen, 2006).  

Veškeré aktivity a konání je vhodné komentovat, popisovat, a tak pomoci nemocnému 

lépe se orientovat. Pokud nemocný aktivitu odmítá, nenaléháme na něj, ale v klidu mu 

nabídneme jinou činnost (Klevetová a kol., 2008). 

Důležité je uvědomit si skutečnost, že nemocný v důsledku demence vnímá realitu 

jinak a to, co nám říká, tak skutečně myslí. Tím, že se naučíme vést s ním i nesmyslné 

rozhovory, můžeme předejít mnoha konfliktům (Buijsen, 2006).  

Nemocnému se snažíme poskytovat podporu v tom, co říká a používá, citlivě mu 

nasloucháme. Křikem a zlostí žádného výsledku nedosáhneme. Jeho pravdu neopravujeme, 

nevysvětlujeme a nevyvracíme. Když nemocný prožívá velkou úzkost, není chybou mu jeho 

představu potvrdit a být na chvíli tím, za koho nás považuje.  
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Buijssen (2006) uvádí, že způsob, jak s nemocným mluvíme, si pamatuje velmi 

dlouho, i přes to, že již nechápe smysl slov. Důležité je kontrolovat svoje řečové i neverbální 

projevy. Vhodné je domluvit se v rodině na jednotném oslovení, stejném doteku. Využití 

doteků má prokazatelně pozitivní vliv, u nemocných s demencí se osvědčil i koncept bazální 

stimulace.  

Do komunikace vždy zapojujeme více smyslů, ne jen sluch. Kdykoli s nemocným 

hovoříme, snažíme se mluvit vyrovnaným a klidným tónem, během hovoru se mu díváme do 

očí. Vždy k nemocnému přistupujeme zpříma, minimalizujeme tak pocity úzkosti spojené s 

dezorientací a nemocný na nás bude lépe reagovat. Velmi pozitivně působí úsměv, přátelské 

pohledy a gesta.  

8.4 Nebojte se mluvit otevřeně  

Pečující by se neměl bát obrátit na členy rodiny nebo přátele se žádostí o citovou 

podporu a pomoc. Tato pomoc může mít několik protichůdných výsledků. Jejich návštěvy 

mohou pečovateli pomoci zbavit se pocitu osamělosti a získat pocit, že lépe dokáže zvládnout 

odpovědnost spojenou s poskytováním péče. Mohou poskytnout také úlevu, když stráví chvíli 

s člověkem s demencí, o kterého je pečováno. Nicméně jiní příbuzní nebo přátelé mohou 

zaujímat kritické stanovisko ke způsobu, jakým je péče poskytována. Mohou si myslet, že byt 

 není udržován dostatečně čistý. Je třeba si uvědomit, že reagují na to, co právě vidí, a že 

nemají zkušenost zahrnující celý obraz a postupné změny stavu člověka, o kterého se pečuje. 

Kritika může být reakcí na jejich vlastní pocit viny z toho, že se sami více nepodílejí na 

pečovatelském procesu (Tošnerová, 2001).  

8.5 Metody využívané v komunikaci s osobami s demencí  

Preterapie 

Autorem metody preterapie je profesor Garry Prouty. Tato metoda byla vyvinuta s 

cílem usnadnit komunikaci s klienty, s nimiž je komunikace obtížná nebo  

zcela nemožná. Východiskem je přístup zaměřený na klienta vycházející z prací Carla 

Rogerse. U člověka s demencí dochází k posilování vztahu k realitě. V rámci preterapie se 

využívají i některé postupy validace, zrcadlení apod. Pečovatel reflektuje chování a jednání 

klienta – reflexe slov, zvuků, výrazu, pohybů tváře, apod. To vše napomáhá k navázání 

kontaktu a vyjádření porozumění (Matoušek a kol., 2005).  
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Validace 

I u dementního člověka jsou využitelné metody validace, některé však v omezené 

míře. Speciálně pro klienty s demencí se pak využívají níže uvedené metody validace. O 

vznik metody validace se nejvíce zasloužila americká sociální pracovnice Naomi Feil. 

Principy validace vychází z humanistické psychologie; podstatou je tolerance, empatie, 

vcítění se, akceptace. 

K metodě validace dále nedílně patří navozování pocitu důvěry, blízkosti, užívání 

hlubšího hlasu, metody zrcadlení, parafrázování (Janečková in Matoušek a kol., 2005).  

Validovat znamená:  

Dávat hodnotu každému projevu člověka. 

 Respektovat člověka v jeho původních společenských rolích.  

 Komunikovat s člověkem o jeho tématu a nevnucovat mu témata jiná.   

 Orientovat se v klientově světě, přijmout jeho čas, zážitky, emoce.  

 Potvrzovat, brát na vědomí city druhých jako pravé a pravdivé, přijmout momentální 

emoci, kterou klient projeví (Janečková in Matoušek a kol., 2005).  

8.6 Kognitivní aktivizace  

U seniorů, kteří se potýkají s lehkou poruchou paměti (benigní stařecká zapomnětlivost) 

nebo s úbytkem kognitivních schopností způsobeným věkem (nikoli demencí), hovoříme o 

kognitivním tréninku. U těchto seniorů má velký význam cvičení paměti pomocí různých 

metod a technik (slovní hry, doplňovačky apod.) (Suchá in Holmerová a kol., 2007). 

U osob s demencí se užívá metody kognitivní aktivizace k procvičení, udržení či 

zlepšení funkcí poznávacích procesů. Jako hlavní poznávací funkce uvádí Klucká a kol. 

(2009) pozornost, paměť, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení. Přístup kognitivní 

aktivizace se snaží o co možná nejvyšší rozvoj těchto funkcí a schopností, a tedy o zachování 

dostatečné kvality života. Oslabení, omezení či ztráta jednotlivých kognitivních funkcí může 

vyvolávat pocity méněcennosti, úzkost ze selhání a podstatně snižují kvalitu života a omezují 

běžné fungování.  

U osob s demencí se nepoužívá plnění úkolů na čas. Cílem je procvičit kognitivní 

funkce bez psychické zátěže a stresu. Součástí kognitivní aktivizace může být i senzorická 
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stimulace, nebo může být chápána jako samostatný terapeutický přístup (Holmerová a kol., 

2007).  

8.6.1 Orientace v realitě  

Terapeutický přístup orientace v realitě má svůj původ v USA v padesátých letech 

dvacátého století. V Evropě se začal objevovat později, v osmdesátých letech, jako metoda 

práce se seniory trpícími demencí či s osobami trpícími kognitivní poruchou.  

Tato metoda se snaží „zlepšit celkovou orientaci, zmenšit zmatenost a maximalizovat 

nezávislost a sociální interakci pacienta“. Špatně pojímaná a užívaná metoda orientace v 

realitě může naopak způsobit závažné problémy v chování či agresivitu jejích účastníků. 

Proto se tento přístup užívá spíše u osob v počátečním stádiu demence.   

Součástí orientace realitou je orientace časem, místem a osobou. Cílem je, aby 

pečující, který pracuje s osobami s demencí, při každém kontaktu poskytoval informace, které 

by jim usnadnily orientaci v realitě. Nic není považováno za známé a samozřejmé. Souvisí s 

tím i správné oslovování klientů (titulem, jménem apod.), dbaní na klientovu důstojnost a 

podporování jeho sebedůvěry. Součástí je také úprava prostředí (orientační body, barevné 

označení místností apod.), volba vhodného způsobu komunikace (Holmerová a kol., 2007).  

8.6.2 Bazální stimulace  

Autorem konceptu je německý speciální pedagog Andreas Fröhlich, který od roku 1970 

pracoval v Německu s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. Koncept bazální stimulace 

je užíván především u jedinců s mentálním postižením či více vadami. Ve skupině osob s 

demencí je užíván u jedinců v pokročilém stádiu demence. Bazální stimulace umožňuje 

jedinci získat podněty i tam, kde není schopen si je zajistit sám. Koncept bazální stimulace je 

holistickou metodou, která nedělá rozdíly mezi tělesným a duševním působením. Pomocí 

tělesné stimulace můžeme jedince uvést do reality, zprostředkovat mu vjem a zkušenost 

(Vítková in Müller, 2005). 
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9 SYNDROM VYHOŘENÍ  

„Prodlužování věku je vítané, je-li spojeno s přiměřenou kvalitou života.“ 

Tamara Tošnerová (2009) 

Téma syndromu vyhoření je velice důležité, protože pečující ho může zažít kdykoliv při 

velkém stresu nebo vyčerpání. Proto jsem v této kapitole popsala jeho příznaky, aby pečující 

věděl, kdy je potřeba zasáhnout, aby nedošlo k úplnému vyhoření. Pečující musí syndromu 

vyhoření také přecházet.  

9.1 Definice   

Rush (2003) uvádí, že syndrom vyhoření lze definovat také jako určitý druh stresu a 

emocionální únavy, frustrace, vyčerpání; může k němu docházet v důsledku toho, že sled 

událostí týkajících se práce, vztahu, životního stylu aj. nepřináší očekávané výsledky. Takový 

stav je typický pro velmi výkonné lidi, kteří se snaží byt úspěšní a chtějí něčeho dosáhnout.  

Dvojice Ayala Pinesova a Elliot Aronson syndrom vyhoření formálně definují jako 

„stav fyzického, citového (emocionálního) a duševního (mentálního) vyčerpání, způsobený 

dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato 

emocionální náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými 

situačními stresy“ (Křivohlavý, 1998).  

9.2 Typické příznaky syndromu vyhoření 

Nejtypičtější vlastností syndromu vyhoření je šíře, jakou se dotýká života člověka. 

Nejedná se zde pouze o psychiku člověka, ale zasaženy jsou i sociální vztahy a tělesná rovina. 

Proto také můžeme jednotlivé příznaky, které nám prozrazují vznik tohoto syndromu, 

sledovat na více úrovních (Kebza, 2003).  

Nejčastěji jsou tyto symptomy děleny do základních tří rovin: 

 rovina psychická,  

 rovina fyzická (tělesná), 

 rovina sociální, která zrcadlí dopad na mezilidské vztahy člověka (Kebza, 2003).  
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9.2.1 Psychická úroveň 

Na psychické úrovni dominuje pocit dlouhého a namáhavého úsilí, které trvá 

nadměrně dlouho; efektivita tohoto snažení je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná. 

Výrazný je pocit celkového duševního vyčerpáni. V duševní oblasti je pak prožíváno 

především vyčerpání emocionální. Nesmíme zapomenout na vyčerpání v oblasti kognitivní 

spolu s výrazným poklesem až ztrátou motivace. Únava je popisována dosti expresivně 

(„mám toho po krk“, „jsem už úplně na dně“, „jsem k smrti unaven“, „cítím se jako 

vyždímaný“), což je v rozporu s celkovým utlumením a oploštěním emocionality. Dochází k 

utlumení celkové aktivity, ale zvláště k redukci spontaneity, kreativity, iniciativy a invence. 

Převažuje depresivní ladění, pocity smutku, frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje; 

vynaložené úsilí a jeho nízká smysluplnost působí tíživě. Objevuje se přesvědčení o vlastní 

postradatelnosti až bezcennosti, jež někdy hraničí až s mikromanickými bludy. Objevují se 

projevy negativismu, cynismu a hostility ve vztahu k osobám, jež jsou součástí profesionální 

práce s lidmi (pacientům, klientům, zákazníkům);pokles až naprostá ztráta zájmu o témata 

související s profesí, často též negativní hodnocení instituce, v níž byla profese až dosud 

vykonávaná; sebelítost, intenzivní prožitek nedostatku uznání; iritabilita, někdy též 

(selektivní) interpersonální senzitivita; redukce činnosti na rutinní postupy, užívání 

stereotypních frází a klišé (Křivohlavý, 1998).  

9.2.2 Fyzická úroveň  

Příznaky u pečujícího se projevují celkovou únavou organismu, apatií, ochablostí, velmi 

rychlou unavitelností, bolestí u srdce a změnami srdeční frekvence. Můžou se objevovat i 

zažívací a dýchací obtíže a bolesti hlavy. Jedním z větších problémů je porucha spánku, kdy 

pečující musí celý den fungovat a není vyspalý, odpočatý (Křivohlavý, 1998).  

9.3 Diagnostika syndromu vyhoření  

Vzhledem k tomu, že má syndrom vyhoření řadu nespecifikovaných a mnohostranných 

příznaků, je velmi těžké jednoznačně ho definovat a diagnostikovat (Vollmerová, 1998).  

Diagnostikovat, zda se u člověka jedná o syndrom vyhoření, můžeme různými způsoby:  

 pozorováním jednotlivých příznaků a změn v chování u sebe; 

 pozorováním jednotlivých příznaků a změn v chování u druhých lidí; 
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 rozhovorem při psychologickém vyšetření; 

 dotazníky, které jsou založeny na posuzovacích škálách: tento způsob diagnostiky 

patří mezi nejužívanější metody (Křivohlavý, 1998).  

9.3.1 Metoda Maslach Burnout Inventory – MBI  

Tato verze dotazníku byla poprvé publikována v roce 1984 autorskou dvojicí Ch. 

Maschlak S. Jackson (úprava v roce 1986). Patří mezi nejčastěji používané metody k 

odbornému vyšetření syndromu vyhoření. MBI slouží ke zjištění stupně syndromu vyhoření v 

oblasti emocionálního vyčerpání, depersonalizace a snížení výkonnosti. Obsahuje 9 otázek 

zaměřených na EE (emotional exhaustion), 5 otázek na DP (depersonalizace) a 8 otázek 

zaměřených na PA (personal accomplishment). Odpovědi se vybírají ze sedmibodové 

stupnice (Křivohlavý, 1998).  

9.3.2 Orientační dotazník  

Jde o velice jednoduchou metodu poznávání blížícího se stavu psychického vyhoření. 

Je typem diagnostické samoobsluhy, tudíž je vhodný pro každého, kdo si chce zjistit, jak to s 

ním vypadá. Má velký klad v tom, že respektuje psychické vyhoření jako proces a ne jako 

pouze momentální stav. Tento dotazník sestavila čtveřice autorů: Dno Hawkins, Frank 

Minirth, Paul Maier a Chris Thursman.  

Jde o soubor 24 otázek a tvrzení, u kterých se odpovídá „ano“ a „ne“. Pokud je většina 

odpovědí typu „ano“, naznačuje to, že se jedná o možnost vzniku syndromu vyhoření. 

Dotazník je uveden v příloze číslo 1 (Křivohlavý, 1998).  

9.4 Sociální opory v syndromu vyhoření  

Instrumentální opora  

 Jde o konkrétní formu pomoci, např. finanční výpomoc, obstarání potřebných 

záležitostí, které nemocný ani pečovatel sám vyřídit nemůže.  

Informační opora  

  Příjemci této formy sociální opory jsou podány informace nebo rady, které mu mohou 

pomoci v orientaci za okolností, do nichž se dostal. Informace poskytují lidé, kteří mají 



56 

 

s obdobnou situací osobní zkušenosti, blízké osoby. Touto formou sociální opory je i 

odpovídající sdělení diagnózy. 

Emocionální opora 

 Empatickou formou opory a sdílení je příjemci prezentována emocionální blízkost. 

Jednání se příjemcem opory je charakteristické náklonností, podáním pomocné ruky, 

posilováním naděje, předcházením pocitu odcizení a deprese, uklidňováním v případě 

rozrušení atd. 

Hodnotící opora 

Jestliže je prokazována úcta v jednání s nemocným člověkem, je posilováno jeho 

sebevědomí, kladné sebehodnocení, převzetí odpovědnosti za jeho život, je povzbuzována 

jeho naděje 

(Křivohlavý 2001).  

9.5 Prevence syndromu vyhoření  

Relaxace 

Relaxace je termín používaný pro aktivity, které nám pomáhají v uvolňování 

svalového a psychického napětí v našem těle. Existuje celá řada typů relaxace. Christian 

Stock (2010) uvádí šest základních typů relaxace: autogenní trénink podle Schultze, uvolnění 

svalů podle Jacobsona, asijské techniky jako jóga, tai-chi, čchi-kung, (auto) hypnóza, 

(nenáboženská) meditace, tzv. bdělé snění, biofeedback neboli biologická zpětná vazba. 

U relaxačních cvičení je velmi důležitá pravidelnost. Pro výběr vhodného typu 

relaxace existuje celá řada vzdělávacích center, množství knih a CD. Účinky pravidelné 

relaxace jsou např. vyrovnanost a klid, duševní svěžest, zvýšení prahu vnímání nebo snížené 

svalové napětí (Stock, 2010).  

Kondiční cvičení 

Podle nejrůznějších výzkumů bylo potvrzeno, že pravidelný pohyb přispívá ke zlepšení 

nálady, a tudíž i k prevenci syndromu vyhoření. Je to dáno těmito okolnostmi: při zvýšené 

svalové zátěži tělo začne vylučovat tzv. „hormony štěstí“ – endorfiny, dojde ke změně 

neurotransmiterů (látky řídící mozkovou činnost) zvýšením serotoninu vlivem fyzické 

námahy (Stock, 2010). 
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10 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PACIENTŮ S DEMENCÍ 

Příspěvek na péči je pro pečující velice důležitý, protože jim alespoň částečně usnadňuje 

ekonomické zajištění klienta. Ne vždy pečující na příspěvek na péči dosáhne. Přečetla jsem si 

na internetu několik příběhů, jak pečující bojují o příspěvek a stále na něj nemohou 

dosáhnout. V této kapitole nastíním, jaké má pečující možnosti.  

10.1 Příspěvek na péči od 1. 1. 2012  

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o 

sociálních službách. Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby, a je určen na úhradu za 

pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou 

blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tato dávka je 

nárokem osoby závislé. Umožňuje jí svobodnou volbu při zabezpečení služeb a umožňuje 

déle setrvat v rodinném prostředí.  

Od 1. ledna 2012 došlo k několika následujícím změnám, které měly vliv na příspěvek 

na péči (zákon 108/2006 ve znění pozdějších předpisů, zdroj MPSV).  

10.2 Výše příspěvku na péči  

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 

 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost); 

 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost); 

 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost); 

 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

10.3 Stupně závislosti  

U osob starších 18 let věku 

 I. stupeň (lehká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby. 
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 II. stupeň (středně těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb. 

 III. stupeň (těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb. 

 IV. stupeň (úplná závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb. 

10.4 Způsob posuzování od 1. 1. 2012 

Došlo k výraznému zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti pro 

účely přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu 

(tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví). Posudkoví lékaři 

popisují 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, které klient 

dokáže nebo nedokáže zvládnout. Zdravotní stav se posuzuje u těchto 10 základních životních 

potřeb: 

 mobilita 

 orientace 

 komunikace 

 stravování 

 oblékání a obouvání 

 tělesná hygiena 

 výkon fyziologické potřeby 

 péče o zdraví 

 osobní aktivity 

 péče o domácnost 

Dosavadní model čtyř stupňů závislosti zůstal zachován, pouze se stanovily nové 

podmínky pro zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých 

stupňů závislosti, přičemž platí, že s počtem stupňů klesá samostatnost klienta a stoupá jeho 

závislost na systému. Nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a 
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stupně závislosti přináší možnost víceúčelového využití posudku i pro účely poskytování 

příspěvku na mobilitu, pokud bude uznána závislost v oblasti mobility a orientace.  

10.5 Posuzování zdravotního stavu v praxi 

Sociální pracovníci Úřadu práce ČR provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí 

žadatele o příspěvek. Sociální pracovník zkoumá, do jaké míry je žadatel o příspěvek 

soběstačný a schopný samostatného života (zvládá základní životní potřeby). Zdravotní stav 

žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba na základě žádosti kontaktního 

pracoviště ÚP ČR. Při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

žadatele a jeho funkční dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby Na základě 

nálezů praktického lékaře i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního 

vyšetření, lékař Lékařské posudkové služby (LPS) příslušné Okresní správy sociálního 

zabezpečení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek o stupni závislosti 

(zákon 108/2006 ve znění pozdějších předpisů, zdroj MPSV).  

10.6 Jak zažádat o příspěvek 

Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba? 

 O příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR  

(http://portal.mpsv.cz/upcr/kp); 

 žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na 

péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci  

(http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome); 

 kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného 

zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem 

pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam 

ze sociálního šetření (zákon 108/2006 ve znění pozdějších předpisů, zdroj MPSV).  

10.7  Povinnosti příjemce příspěvku na péči 

Příjemce příspěvku na péči je mimo jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok 

na dávku, její výši nebo výplatu, příspěvek využívat na zajištění pomoci osobou blízkou, 

asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp#_blank
http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome#_blank
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nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu a na výzvu Úřadu 

práce užití prokázat (zákon 108/2006 ve znění pozdějších předpisů, zdroj MPSV). 

Myslím si, že příspěvek je poskytován za účelem zajištění potřebné pomoci. Podle 

mého názoru senior využívá příspěvek na péči na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. 

rodinnému příslušníkovi. Rodinný příslušník, který se stará o osobu s demencí, využívá 

finanční prostředky na nákupy, nebo pro pečujícího, který klientovi vaří. Existuje možnost 

objednat rozvoz obědů. Důležitá je u pečujícího časová flexibilita kvůli doprovodu k lékařům, 

obstarávání léků nebo kvůli pomoci při hygieně. Nakonec nesmíme zapomenout, že pečující 

se snaží s klientem trávit čas, popovídat si s ním, dělat různé aktivity, např. pravidelné 

procházky.  
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11 KDE HLEDAT POMOC A RADY 

„Demence se často podobá zoufalému pokusu dostat zubní pastu zpět do tuby.“  

(Kay Lorentz)  

Domnívám se, že je velice důležité, aby pečující získal bez problémů informace, které 

potřebuje k péči. Je dobré, že u nás existuje možnost se na někoho obrátit, např. na Českou 

alzheimerovskou společnost, která pečujícímu poskytne rady, jež bude potřebovat. Zodpoví 

mu otázky, které ho trápí, poradí mu s následnou péčí. Je samozřejmě důležité informovat o 

této nemoci i okolí.  

11.1 Česká alzheimerovská společnost (ČALS) 

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) už od svého vzniku v roce 1996 

(zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997) sídlí v Gerontologickém centru v 

pražských Kobylisích. Úzce spolupracuje s poskytovatelem služeb na pomezí zdravotnických 

a sociálních služeb. Podobně podstatná je spolupráce s dalšími zařízeními, která poskytují 

kvalitní služby pro lidi s demencí v celé ČR. Nechce poskytovat „akademické“ rady, spíše 

chce znát současnou situaci nemocných, jejich rodin, ale také poskytovatelů služeb a z těchto 

zkušeností vycházet. Cílem společnosti je už od jejího vzniku pomoc a podpora lidí 

postižených demencí, mezi které se řadí jak samotní nemocní, tak jejich rodinní příslušníci, 

protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny (www.alzheimer.cz, cit. 2013-03-27).  

11.1.1 Svépomocné skupiny „čaje o páté“ 

Čaj o páté je setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující. Setkání rodinným 

pečujícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací (často jsou na 

setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) o tom, jak pomáhat člověku s 

demencí, jak pečovat o něj i o sebe, a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení 

nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Velikost 

skupiny bývá různorodá od 5 do 12 účastníků plus pracovníci ČALS, kteří skupinu vedou. 

Svépomocnou skupinu vedou zkušené konzultantky ČALS MUDr. Helena Nováková a PhDr. 

Eva Jarolímová. Setkání probíhají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek, od 17:00 v sídle ČALS, 

http://www.gerontocentrum.cz/
http://www.alzheimer.cz/
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ve společenské místnosti Gerontocentra. Obvykle trvají dvě hodiny (www.alzheimer.cz, cit. 

2013-01-10).  

Osobně jsem měla možnost účastnit se svépomocné skupiny, kterou vedla paní PhDr. 

Eva Jarolímová. Díky tomu jsem zjistila velice zajímavé informace. Pečující postupně říkali 

své problémy, příběhy, pocity a možnosti, jak by je mohli řešit. Ptali se na názory i ostatních 

pečujících: kdo má jaký problém, jaká kdo dělá opatření. Paní PhDr. Eva Jarolímová vždy 

každého ochotně vyslechla, a pokud to bylo v jejích silách, poradila se zařízením nebo 

doporučila, na koho se má pečující obrátit. Všichni si pomáhali navzájem a předávali si 

informace. Já jsem byla sama překvapená, jaká témata se tam řešila. Nejvíce se pečující 

zajímali o to, kdy svého člena rodiny umístit do nějakého zařízení. Měli obavy, aby tam 

klienta nedali moc brzo nebo zase moc pozdě. Což i pro mě byla velice zajímavá informace. 

Kdy je ta správná doba? Každý zvládne péči jinak, a pokud se u osoby s demencí objeví 

nějaké komplikace nebo například agresivita, pečující musí osobu s demencí umístit do 

nějakého zařízení dříve, což je i pro pečujícího velice náročné. Všichni se snažili pečovat o 

svého člena rodiny dobře a zodpovědně, ale přesto věděli, že jednou bude muset nastoupit jiná 

péče než ta jejich. Pečující měli i obavy z toho, aby zařízení, kam klienta umístí, bylo kvalitní, 

aby se o něho dobře a s úctou postarali, aby k němu měli dobré spojení. Také pro ně byla 

důležitá cena za péči, která – jak jsem zjistila – není vůbec nízká. Dále se probírala témata 

péče, např. jak někteří pečující měli problémy se svou rodinou, která je v péči nepodporovala, 

nechtěla nebo neuměla se starat, a všechno bylo jen na pečujícím samotném, což bylo dost 

vyčerpávající. Jedna pečující se svěřovala s tím, že řešila problém s agresivitou svého 

manžela, kterého nakonec musela umístit do zařízení, kam ho poté jezdila navštěvovat. 

Popisovala, jak probíhalo umísťování a jak to oba snáší. Nakonec proběhla i témata, která toto 

celé setkání odlehčila. Všichni se rádi podělili o svoje zkušenosti a poradili ostatním 

pečujícím, jak se zachovat v některých situacích. Po skončení se všichni s úsměvem vraceli ke 

svým rodinným příslušníkům.  

11.1.2  Dny paměti  

Projekt Dny paměti patří pod štít ČALS. Česká alzheimerovská společnost od června 

2008 nabízí na svých kontaktních místech po celé ČR možnost bezplatného vyšetření paměti, 

které trvá zhruba hodinu. Seznam míst je dostupný na www.alzheimer.cz. Pokud výsledky 

vedou k podezření na onemocnění, je pacient poslán do ordinace neurologa nebo psychiatra k 

http://www.alzheimer.cz/
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bližšímu posouzení. Včasné rozpoznání nemoci umožňuje pacientovi zařídit si různé 

záležitosti dříve, než se stane dementním (vypořádání majetku, ukončení řízení auta apod.). 

Rodina může lépe chápat projevy postiženého, rozmyslet si další strategii péče a zajistit si 

včas pomoc domácí či ústavní péče. Lékařský léčebný zásah je také nejúčinnější, pokud přijde 

brzy (www.alzheimer.cz, cit. 2013-04-27).  

http://www.alzheimer.cz/
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12 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

12.1 Cíl  

Cílem mého výzkumného šetření bylo zmapovat situaci v rodinách, které pečují o 

rodinného příslušníka s demencí.  

Byly stanoveny tyto cíle:  

 zjistit, kdo je nejčastějším rodinným pečovatelem o člověka s demencí; 

 zjistit, zda se u osob s demencí objevují poruchy chování; 

 ověřit, zda si klient s demencí vaří a používá mobilní telefon; 

 zmapovat, co postrádají pečující při péči o postižené demencí ze sociálního hlediska. 

12.2 Hypotézy  

Vzhledem k cílům diplomové práce byly stanoveny následující hypotézy:  

Hypotéza č. 1:Pečovatelem o pacienty s demencí budou v domácím prostředí nejčastěji 

manželky/partnerky.  

Hypotéza č. 2: U většiny dementních osob se budou objevovat poruchy v chování.   

Hypotéza č. 3: Většina zkoumaných osob s demencí si nevaří a nepoužívá mobilní telefon.   

Hypotéza č. 4:  Pečovatelům nejčastěji chybí informace o sociálních službách.  

12.3 Metoda 

Výzkumné šetření proběhlo formou dotazníkového šetření. Anonymní dotazník byl 

zpracován formou tiskopisu i v elektronické podobě. Umístila jsem ho na webové stránky 

www.survio.com a odkaz těchto stránek jsem šířila mezi vybrané skupiny osob. Distribuován 

byl na Facebooku pod různými skupinami a na webových stránkách, které se zaměřují na 

téma stáří a na pečující. Dále jsem prováděla šetření v Gerontologickém centru v Kobylisích 

na sezení Čaj o páté, jež probíhá pod vedením PhDr. Evy Jarolímové; to pro mě bylo velice 

inspirující. Osobně jsem tuto skupinu navštívila a pečující požádala o vyplnění dotazníku 

vytvořeného v programu Microsoft Word. Dotazník vyplňovali i uživatelé, které jsem získala 

díky rozšíření informací o tom, že budu psát diplomovou práci na dané téma; tito uživatelé mi 
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vyplnili dotazník také vytvořený v Microsoft Wordu. Informace jsem sbírala od 10. 1. 2013 

do 15. 4. 2013.  

Analýza dat byla provedena pomocí Microsoft Office Excel. Data jsem zpracovala 

a procentuálně vyjádřila v tabulkách, následně převedla do jednotlivých grafických 

znázornění. Byly použity otázky otevřené, uzavřené, dichotomické, polootevřené, výčtové 

i výběrové. 

12.4 Instrumenty  

Dotazník byl inspirován stránkami ČALS, kde byl umístěn rozsáhlý dotazník zaměřený 

na problematiku pečujících a nemocné s AD v rodině (http://www.alzheimernf.cz/dotaznik-

pro-pecujici-a-pacienty/). Dotazník, který jsem zformulovala pro potřeby tohoto výzkumného 

šetření, obsahuje 23 otázek a jednu podotázku. Obsahuje tři části: otázky sociodemografické 

(pečující, klient),  otázky zkoumající problematiku osob s demencí (klient) a otázky zaměřené 

na pečující.  

12.5 Výsledky výzkumného šetření 

Dotazník zodpovědělo celkem 42 respondentů – pečujících v zastoupení mužů i žen, 

různého povolání i věku. Pečující byli z řad mladší generace, střední generace i seniorů. 

Šetření se zúčastnilo 34 žen a 8 mužů. Průměrný věk pečujících byl 50 let, věkové rozmezí 

bylo od 27 let do 75 let. V další části jsem se zaměřila na demografické údaje o osobách s 

demencí. Žen s demencí bylo v dotazníkovém šetření 27, mužů s demencí bylo 15. Průměrný 

věk byl 80 let, věkové rozmezí bylo od 60 let do 90 let.  Na vyplnění dotazníku byl poskytnut 

libovolně dlouhý čas, průměrná doba vyplnění na webových stránkách www.survio.com 

činila 10 minut, při osobním setkání 15 minut.  
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12.6 Sociodemografické údaje o pečujících 

Otázka č. 1: Pohlaví 

 

Graf č. 3 

Vidíme, že v této oblasti je poměr žen a můžu velice nevyrovnaný. Ženy jsou v zastoupení 81 

% a muži pouze v 19 %. Domnívám se, že je to z důvodu, že ženy více pečují o svého 

partnera nebo rodiče. Jak všichni víme, ženy žijí déle než muži a role pečovatelky je pro ně 

přirozenější (Graf č. 3). 
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Otázka č. 2: Kolik Vám je let?  

 

Graf č. 4 

Respondenti byli rozčleněni do tří věkových kategorií: od 20 let do 80 let. Z grafu č. 4 je 

zřejmé rovnoměrné zastoupení respondentů všech věkových skupin.  
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Otázka č. 3: V jakém vztahu jste ke klientovi?  

 

Graf č. 5 

Na tomto grafu vidíme, že nejvíce pečujících je syn/dcera, a to 43 %, jako druhý je 

vnuk/vnučka (24 %) a až na třetím místě je manžel/manželka (19 %). Já osobně jsem 

přepokládala, že nejvíce bude manželek/manželů. Domnívám se, že tyto výsledky jsou takové 

z toho důvodu, že vyplnění dotazníku na internetu od manželek podobného věku jako klient 

nebylo možné, protože neumějí ovládat tak dobře internet. Více jsem tedy oslovila skupinu 

jak synů/dcer, tak vnuků/vnuček (Graf č. 5).   
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Otázka č. 4: Jste profesionální pečovatel? 

 

Graf č. 6 

V dotazníkovém šetření bylo zkoumáno, zda pečující je profesionální pečovatel. Pouze 17 % 

respondentů má vzdělání jako profesionální pečovatel. Většina (83 %) pečujících neměla 

s pečováním žádné zkušenosti před tím, než začala pečovat o své příbuzné (Graf č. 6).  

 

Otázka č. 4.1: Pokud jste profesionální pečovatel, vyplňte prosím svou odbornost.  

Tuto podotázku vyplnilo pouze 17 %, tedy 7 respondentů, kteří jsou profesionálními 

pečujícími. Objevila se zde následující povolání: zdravotní sestra (2x), dále (po jednom) 

zdravotnický personál, zdravotnický asistent, ošetřovatelka, pečovatelka a sociální 

pracovnice.  Převažoval tedy zdravotnický personál.  
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12.7 Sociodemografické údaje o osobách s demencí (klientech) 

Otázka č. 5: Pohlaví osoby s demencí  

 

Graf č. 7 

Na grafu č. 7 vidíme, že ženy jsou více postiženy touto zákeřnou chorobou.  
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Otázka č. 6: Klientův věk 

 

Graf č. 8 

Věk klienta byl rozčleněn do tří věkových kategorií. První kategorie byla 60–69 let, poslední 

80–90 let. Téměř polovina zkoumaných osob s demencí spadá do nejvyšší věkové kategorie, 

naopak pouze 12 % zúčastněných pacientů bylo ve věku 60–69 let. Vzhledem k věku 

pečujících bylo zřejmé, že nejvíce klientů bude ve věku 80–90 let (Graf č. 8).  
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Otázka č. 7: S kým klient žije?  

 

Graf č. 9 

Zjišťovala jsem, s kým nejčastěji klienti žijí. Z výsledků vyplývá, že nejvíce klientů (33 %) 

žije s manželem nebo manželkou, na druhém místě žije klient sám (26 %). Tyto dva údaje 

byly nejvíce předpokládané. Se synem nebo dcerou žije pouze 19 % zkoumaných osob s 

demencí. Rodina syna a dcery hostí 12 % klientů. S partnerkou žije pouze 1 dementní osoba. 

Nikdo z dotazovaných pacientů nežil se sourozencem (Graf č. 9).  
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12.8 Výzkumné otázky 

Otázka č. 8: Má osoba s demencí stanovenou diagnózu Alzheimerovy nemoci? Či jinou 

demenci? 

 

Graf č. 10 

V dotazníkovém šetření mě zajímalo, zda má klient stanovenou diagnózu, a pokud ano, jaký 

typ demence je u něj diagnostikovaný. Naprostá většina má stanovenou diagnózu demence. V 

této otázce jsem vybízela respondenty, aby vyplnili, jaký typ demence klient má.  Zjistila 

jsem, že 23 lidem byla diagnostikovaná Alzheimerova choroba, 14 lidem vaskulární demence 

a 5 respondentů na tuto otázku neodpovědělo. Pouhých 10 % diagnózu stanovenou nemá 

vůbec (Graf č. 10).   
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Otázka č. 9: Navštívil klient kvůli svým potížím s pamětí (nebo jiným) odborného 

lékaře? 

 

Graf č. 11  

U této otázky měli respondenti specifikovat, jakého lékaře klient navštívil. Bylo  

možno zvolit více odpovědí. Nejčastěji navštívili neurologa, a to 38 %, 31 % navštívilo 

psychiatra a pouze 17 % navštívilo jen svého obvodního lékař. Překvapující je, že jeden klient 

nenavštívil lékaře žádného (Graf č. 11). 
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Otázka č. 10: Vlastní klient řidičský průkaz?  

 

Graf č. 12 

V otázce jsem se zaměřila na řízení vozidla a na to, zda klient vlastní řidičský průkaz. 

Zajímalo mě, jestli si klient zvládne někam sám zajet. Z výzkumného šetření vyplývá, že 45 

% osob s demencí vlastní řidičský průkaz, ale motorové vozidlo již neřídí. Je jasné, že senior, 

kterému je diagnostikována demence, má strach, že by se něco mohlo stát, kdyby řídil, nebo 

by mu v tomto kroku zabránila rodina. 38 % nevlastní řidičský průkaz: toto se dá zřejmě 

zdůvodnit stářím klientů. O řidičský průkaz přišlo v souvislosti s onemocněním 17 %. Dle 

výsledků mého šetření žádný respondent s diagnózou demence neřídí (Graf č 12).  
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Otázka č. 11: Vaří si klient sám? 

 

Graf č. 13 

Otázka úzce souvisí se samostatností respondentů. Zajímalo mě, zda si klienti zvládnou sami 

uvařit, nebo jsou odkázáni na pomoc ostatních. Jak vidíme v grafu č. 13, pouze 19 % osob s 

demencí si zvládne samo uvařit: nejsou tak závislí na pomoci okolí. Čtyři pětiny osob 

s demencí potřebuje v tomto úkonu pomoc od pečujícího.  
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Otázka č. 12: Sportuje klient/provozuje pravidelně pohybovou aktivitu?  

  

Graf č. 14 

V této otázce jsem se zajímala o to, zda klienti pravidelně sportují, jestli je tato aktivita stále 

baví, nebo jsou v tomto věku spíše pasivní. Překvapilo mě, že dvě třetiny dotazovaných 

pacientů pohybovou aktivitu neprovozuje. Ostatní (31 %) nějaký sport rádi provozují. 

Nejčastěji to byly dlouhé procházky, cvičení na židli nebo plavání (Graf č. 14).  
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Otázka číslo 13: Používá klient mobilní telefon? 

 

Graf č. 15 

V této otázce jsem se zaměřila na to, zda člověk s demencí zvládá používat mobilní telefon. 

Zajímavé je, že 38 % těchto lidí by zvládlo zavolat jak svému pečujícímu, kamarádovi, 

rodině, tak by bylo schopno si přivolat pomoc, kdyby se něco přihodilo (schopnost přivolat si 

pomoc hodnotím jako nejdůležitější) (Graf č. 15). 



79 

 

Otázka číslo 14: Osoba s demencí aktivně využívá?  

 

Graf č. 16 

Zjistila jsem, že hodně osob s demencí zajímají nové informace a rádi tráví svůj čas 

sledováním televize nebo rozhlasu. Více než polovina používá televizi, což považuji za velice 

přínosné. Rozhlas používá 40 % a pouze jedna osoba využívá počítač. U této otázky byla 

možnost zaškrtnout i více odpovědí (Graf č. 16).  
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Otázka číslo 15: Čte klient denní tisk či knihy? 

 

Graf č. 17  

Z  grafu č. 17 jsem zjistila, že klienti s demencí rádi čtou noviny nebo denní tisk. Pro klienta 

je čtení přínosné: uteče mu den a načerpá nové informace. Celých 60 % čte rádo denní tisk 

nebo knihy a pouze 40 % o četbu nemá zájem.  
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Otázka číslo 16: Jezdí klient v létě na chatu či jiným způsobem tráví dovolenou? 

 

Graf č. 18 

Zajímalo mne, zda klienti rádi jezdí na dovolenou se svými příbuznými nebo jsou raději 

doma. Na chatu nebo na jinou dovolenou nejezdí se svojí rodinou 81 % osob s demencí a jen 

19 % rádo využívá možnosti trávit čas, relaxovat s rodinou na jiném místě než doma (Graf č. 

18).  
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Otázka číslo 17: Má klient poruchy chování? 

 

Graf č. 19 

Tato otázka byla velice zajímavá, ptala jsem se, zda pečující vidí u klienta s demencí nějaké 

změny v chování. Více než tři čtvrtiny pečujících odpovědělo, že u svého rodinného 

příbuzného vidí poruchy chování. U odpovědi „ano“ byla podotázka: Jakou poruchu chování 

klienti mají? Odpovědi byly velice podobné, například: ztráta hygienických návyků, apatie, 

útěky z domova, zmatenost, zapomínání, problém s komunikací, dezorientace, agrese, 

náladovost, přecitlivělost.  Z odpovědí je zřejmé, že ne vždy se jednalo o opravdové poruchy 

chování, nicméně pečující je za ně považují. Pouze pětina pečujících nezpozorovala změnu 

v chování (Graf č. 19).  
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Otázka číslo 18: Jaký problém považujete z hlediska pečovatele za nejzávažnější?  

 

Graf č. 20  

Otázka číslo 18 je zaměřená na pečovatele a na to, a jaké problémy považuje za nejzávažnější. 

Nejčastěji byl uváděn problém sociální (45 %) Přibližně stejně často pečovatelé pociťovali 

problémy ekonomické (29 %) a zdravotní (26 %). Dále jsem dávala možnost doplnění i jiného 

problému; žádný pečující však tuto možnost nevyužil. Uvedené tři typy problémů považuji za 

nejzávažnější a nejdůležitější (Graf č. 20). 
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Otázka číslo 19: Mluvíte před svým okolím o tom, že váš blízký trpí 

demencí/Alzheimerovou chorobou?  

 

Graf č. 21 

Zajímala mě otevřená komunikace mezi pečujícím a jeho okolím: jestli se nebojí mluvit o 

nemoci před svým okolím, svěřit se kamarádům s problémy kolem péče. „Ano“ odpověděly 

více než dvě třetiny zúčastněných pečujících. To je velice pozitivní zpráva, že tolik pečujících 

se nebojí o této nemoci mluvit. „Ne“ bylo označeno v 29 % (Graf č. 21). 
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Otázka číslo 20: Setkali jste se někdy s projevy diskriminace Vás jako pečujícího nebo 

přímo namířené vůči pacientovi? 

 

Graf č. 22 

Respondenti zde odpovídali, jestli se někdy setkali s projevem diskriminace namířené na 

pečujícího nebo na klienta s demencí. Pozitivní bylo, že pouze 17 % pečujících se setkalo 

s diskriminací zaměřenou na sebe nebo na klienta s demencí. Většina žádnou zkušenost 

s takovým druhem diskriminace nemá (Graf č. 22).  
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Otázka číslo 21: Co nejvíce postrádáte při péči o postiženého demencí z odborného 

hlediska? 

 

Graf č. 23 

Zde pečující zaškrtli i více odpovědí, jelikož je tato otázka velice zaujala. Pečující toho 

postrádají z odborného hlediska při péči o rodinného příslušníka překvapivě hodně. Nejčastěji 

pečujícím chybí informace o prognóze. Více informací o dědičnosti by přivítalo 23 % 

respondentů, informace spojené s otázkami konce života (péče v konečném stádiu 

onemocnění) 21 %. Fakta spojená s otázkami konce života jsou velice důležitá pro pečujícího, 

aby se jak psychicky, tak fyzicky připravil na danou situaci. Informace o lécích postrádá 15 % 

a na posledním místě je informace o vyšetření (Graf č. 23).  
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Otázka číslo 22: Co nejvíce postrádáte při péči o postižené demencí ze sociálního 

hlediska? 

 

Graf č. 24 

Zajímavé a také nejvíce očekávané bylo, že třetina pečovatelů postrádá informace o 

možnostech umístění v sociálních zařízeních. Dále pečujícím chybí informace o sociálních 

službách (31 %). V  grafu č. 24 vidíme, že pečující myslí na budoucnost péče o člověka 

s demencí, kdy budou potřebovat pomoct. Více informací o příspěvcích by uvítalo 24 % 

respondentů a informace o stacionářích postrádá 5 % dotazovaných pečujících.  
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Otázka číslo 23: Pobíráte příspěvek na péči? 

 

Graf č. 25  

Příspěvek na péči pobírá 64 % respondentů. Z toho 6 respondentů pobírá 800 Kč, 10 

respondentů pobírá 4000 Kč a 11 respondentů pobírá 8000 Kč. Více než třetina pečujících 

nepobírá příspěvek na péči, což je podle mého názoru zajímavé. Zřejmě jsou osoby, o něž 

pečují, postiženy natolik lehkou formou demence, že nesplňují daná kritéria anebo si o 

příspěvek na péči dosud nezažádali (Graf č. 25). 

12.9 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

Hypotéza č. 1: Pečovatelem o pacienty s demencí budou v domácím prostředí nejčastěji 

manželky/partnerky.  

Vyhodnocení nalezneme v otázce č. 7 a grafu č. 9. Nejvíce (33 %) klientů žije 

s manželkou/manželem, na druhém místě (26 %) žije klient sám. Se synem nebo dcerou žije 

19 % zkoumaných osob s demencí. Rodina syna a dcery hostí 12 % klientů. Pouze 1 osoba 

žije s partnerkou.  

Hypotéza č. 1 se potvrdila.  

Hypotéza č. 2: U většiny dementních osob se budou objevovat poruchy chování.   

Pečující zaznamenali poruchy chování u 79 % zkoumaných osob. Pozorované poruchy 

chování u klienta byly hodně podobné, například: ztráta hygienických návyků, apatie, útěky 

z domova atd. Pouze 21 % pečujících změnu chování nezaregistrovalo (Graf č. 19).   

Hypotéza č. 2 se potvrdila.  
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Hypotéza č. 3: Většina zkoumaných osob s demencí si nevaří a nepoužívá mobilní telefon.   

Z grafů č. 13 a č. 15 je zřejmé, že 62 % osob s demencí nepoužívá mobilní telefon. Většina 

osob s demencí (81 %) přenechává vaření na jiné osobě.  

Hypotéza č. 3 se potvrdila.   

Hypotéza č. 4:  Pečovatelům nejčastěji chybí informace o sociálních službách.  

Nejvíce pečovatelé postrádají informace o možnostech umístění v sociálních zařízeních (33 

%) a teprve na druhém místě (31 %) pečující postrádají informace o sociálních službách. 

Informace o příspěvcích na péči schází necelé čtvrtině zúčastněných pečujících. Informace o 

sociálních službách postrádá 13 % respondentů a informace o stacionářích postrádá 5 % 

dotazovaných pečujících (Graf č. 24). 

Hypotéza č. 4 se nepotvrdila.  
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12.10 DISKUZE 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, kdo nejčastěji pečuje v domácím 

prostředí 

o člověka s demencí. Ověřit, nakolik jsou klienti s demencí soběstační a zmapovat ze 

sociálního hlediska, co nejvíce pečující osoby postrádají. Výsledky jsem konstatovala jakožto 

vyhodnocení hypotéz.  

 Výzkumné šetření zahrnovalo klienty žijící v domácím prostředí jak s pečovatelem, 

tak i samostatně. Příjemné překvapení bylo, že v dotazníkovém šetření 71 % pečujících 

odpovědělo, že mluví o demenci se svým okolím. Tento fakt považuji za velký krok vpřed. 

Naprostá většina pečujících se nesetkala s projevy diskriminace namířené na osobu 

s demencí.   

Podle mého názoru je škoda, že pouze 58 % osob s demencí se dívá na televizi a 40 % 

poslouchá rozhlas. Myslím, že poslech hudby nebo nových informací z celého světa je pro 

osobu s demencí důležitá. Sledování filmů z mládí jim může navodit pozitivní náladu, nebo i 

pouze poslech oblíbeného interpreta může vyvolat vzpomínky na mládí. Velká škoda je také, 

že osoby s demencí neprovozují pravidelně pohybovou aktivitu, jen 31 % uvedlo, že 

pravidelně chodí na procházky nebo plave. Díky pohybu se cítí klient lépe a zůstává déle 

soběstačný. Překvapením pro mne bylo, kolik pečujících se nachází v mém okolí, a přitom  

 – pokud člověk nepátrá –, ani se to nedozví. Zapůsobil na mě zájem o průzkum a ochota 

respondentů dotazník vyplňovat. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zaměřila na potřeby klientů s demencí i na potřeby pečujících.  

Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je skutečnost, že je tato problematika 

v současné době aktuální a (naštěstí) se o ní stále více mluví. Média se o zákeřné nemoci 

jménem demence stále více zmiňují; to považují za pozitivní zprávu. V úvodu práce jsem si 

vytyčila úkol informovat o současných možnostech péče o člověka nemocného demencí. 

Snažila jsem se zdůraznit důležitost rodiny v dnešní době, kdy lidé žijí sami a ne ve 

vícegeneračních rodinách.  

 Konkrétně jsem se soustředila na změny, které se odehrávají v rodině, jež se rozhodla 

pečovat o svého člena. Rozhodnutí samotné je velice náročné jak pro pečujícího, tak i pro 

celou rodinu. Zátěží trpí jak oblast ekonomická, tak sociální a psychická. Pečující se musí 

vzdát běžného života a věnovat se péči o nemocného Je zřejmé, že v péči ve 

známém domácím prostředí se cítí osoba s demencí relativně nejlépe – také se předpokládá 

poměrně menší progrese. 

V praktické části se zabývám otázkami zaměřenými jak na pečujícího, tak na klienta 

s demencí. Musím zdůraznit, že výsledky šetření jsou ovlivněny tím, že respondenti se v 

domácím prostředí starají o osoby s mírnou a střední demencí. Zaměřuji se na to, kdo 

nejčastěji pečuje o člověka s demencí, které informace by přivítali pečující a kde nejčastěji 

pobývá osoba s demencí. Zajímavé bylo, že o osoby s demencí se stará nejvíce 

manžel/manželka. Pečujícím nejvíce chyběly informace o dalším vývoji onemocnění. Nejvíce 

pečovatelé postrádají informace o možnostech umístění v sociálních zařízeních, toto je podle 

mého názoru velice zajímavý fakt. Pečující musí logicky myslet na to, kam jednou svého 

rodinného příbuzného umístí. Málokterý pečující na takovou věc myslí – není to nic 

příjemného, ale je potřeba uvažovat nad budoucností a z tohoto potvrzení vidíme, že pečující 

přemýšlí, co bude dál, až nezvládnou péči.  

Chci podtrhnout především fakt, že péče o člověka s demencí představuje náročnou a 

obdivuhodnou práci. Je smutné, že nemocný člověk ztrácí postupně všechny své schopnosti, 

které ve své podstatě dělají člověka člověkem. Uvědomuji si, jak velmi deprimující musí být 

vidět to, jak se nemocný mění, a nelze mu pomoci. Situace, které musí pečující denně 

zvládnout, jsou velmi stresující, ale možnost prožít více chvil se svým milovaným a být 

rodina považuji za nenahraditelnou.  
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SUMMARY 

 

Psychosociální kontext péče o člověka s demencí v rodině 

 

Psychosocial context of care for person with dementia in the family 

 

Author: Bc. Aneta Götzingerová 

The topic of this diploma thesis stands for the summary of information about caring 

for persons with dementia in their home environment. 

In the theoretical part the following areas are described: dementia syndrome, memory, 

caregiver and his/her needs, the needs of persons with dementia, activization, communication 

with person with dementia, burn-out syndrome, senior social assurance and information about 

where to obtain help and advice. Consequently the attention is devoted to the family home 

care, its definition and characteristics, principles of its execution and specific advice for 

caregivers, which may facilitate the care and help to understand the situation of person with 

dementia. The work is focused on family caregivers who are confronted with new life 

situation and seek help, support and advice how to cope with the situation.  Also the support 

that caregivers could expect or claim is described. Specific options of protecting their 

psychical health during their surely demanding care giving service are described in the 

conclusion. The important part forms also the examples of trouble causing behavior of 

persons with dementia and basic information of how to tackle these situations successfully. 

Empirical part of the thesis is focused on the questions oriented toward the caregivers as well 

as the person with dementia. It was found out who is the most frequent caregiver for persons 

with dementia, which information would be most appreciate to receive for them and to what 

extent the persons with dementia are self-administrative in the homecare and how frequent are 

behavior disorders among them.  
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Přílohy 

Příloha číslo 1: Orientační dotazník  

Orientační dotazník je velice jednoduchá metoda poznávání blížícího se stavu psychického 

vyhoření. Je typem diagnostické samoobsluhy, tudíž je vhodný pro každého, kdo si chce 

zjistit, jak to s ním vypadá. Má velký klad v tom, že respektuje psychické vyhoření jako 

proces a ne jako pouze momentální stav. Tento dotazník sestavila čtveřice autorů: Dno 

Hawkins, Frank Minirth, Paul Maier a Chris Thursman.  

Jde o soubor 24 otázek a tvrzení, u kterých se odpovídá „ano“ a „ne“. Pokud je většina 

odpovědí typu „ano“, naznačuje to, že se jedná o možnost vzniku syndromu vyhoření.  

1. Čím dále tím více poznávám, že se nemohu dočkat konce pracovní doby, abych mohl práci 

opustit a jít domů.  

2. Zdá se mi, že v poslední době nic nedělám tak dobře, jak dělat mám.  

3. Snadněji nyní ztrácím klid, nežli jsem ho ztrácel dříve.  

4. Častěji myslím na to, změnit práci (pracoviště, zaměstnání atp.).  

5. V poslední době jsem stále cyničtější a mám negativnější postoj ke všemu, co se děje.  

6. Mám stále častěji bolesti hlavy nebo bolesti hlavy nyní trvají déle. Mám bolesti v kříži 

nebo jiné tělesné příznaky toho, že mi není dobře.  

7. Často se mi zdá, že nikomu kolem mne o nic nejde, a cítím se beznadějně.  

8. Častěji se nyní napiji alkoholu, aby mi bylo lépe a (nebo) beru si prášky na spaní či „na 

dobře“ či na uklidnění, abych zvládl každodenní drobné stresové situace.  

9. Zdá se mi, že již nemám tolik nadšení a energie, kolik jsem dříve měl. Cítím se stále 

unaven a vyčerpán.  

10. Cítím nyní příliš velkou odpovědnost, tlak a napětí v práci.  

11. Má paměť již není taková, jaká dříve byla.  

12. Nejsem s to soustředit se na práci, jak jsem se dříve na práci soustřeďoval.  

13. Moc dobře nespím.  

14. Má chuť k jídlu se v poslední době zhoršila, nebo naopak zdá se mi, že nyní jím více, 

nežli jsem dříve jedl.  
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15. Cítím, že jsem ztratil iluze – pociťuji nedostatek něčeho, pro co bych se mohl nadchnout.  

16. V práci mi to nyní tak moc nejde jako dříve. Nedá se to dělat co nejlíp, jak jsem byl 

zvyklý, a nedá se toho udělat co nejvíce.  

17. Cítím se jako „chyby v úkolu“, když myslím na to, co v práci dělám. Zdá se mi, že vše, co 

tam dělám, za moc nestojí.  

18. Obtížněji, nežli tomu bylo dříve, se mi dělá jakékoliv rozhodnutí.  

19. Zjišťuji, že v práci toho udělám nyní méně, nežli jsem toho udělal dříve. Zjišťuji i to, že 

to, co nyní dělám, nedělám tak dobře, jak jsem to dělal dříve.  

20. Často se ptám sám sebe: „Co se namáháš? Vždyť to všechno je přece k ničemu.“  

21. Zdá se mi, že nejsem moc ceněn a odměňován za vše, co jsem udělal.  

22. Cítím se bezmocný a nevím, jak se dostat z problémů, které mám.  

23. Lidé mi říkají, že s ohledem na práci, kterou dělám, jsem v jádru idealista.  

24. Domnívám se, že má kariéra dosáhla mrtvého bodu.  (Křivohlavý, 1998) 
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Příloha číslo 2: Výzkumné otázky  

1. Jste? 

 žena  

 muž  

2. Váš věk:  

3. Ke klientovi jste ve vztahu: 

 manžel/manželka 

 syn/dcera 

 vnuk/vnučka 

 synovec/neteř  

 jiné:  

4. Jste profesionální pečovatel? 

 ano  

 ne  

4.1 Pokud jste profesionální pečovatel, vyplňte prosím svou odbornost.  

5. Klient je: 

 muž  

 žena  

6. Klientův věk: ………… 

7. Klient žije:  

 sám 

 s manželkou/manželem  

 s partnerem/ partnerkou 

 se synem /dcerou  

 s rodinou syna/ dcery 
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 se sourozencem 

 s jinou osobou (kamarád, vzdálený příbuzný, pečovatelka apod.) 

 jiné:  

8. Má klient stanovenou diagnózu Alzheimerovy nemoci? Či jinou chorobu mozku?  

(Specifikujte prosím jakou.) 

 ano  

 ne 

 jiné:  

9. Navštívil klient kvůli svým potížím s pamětí (nebo jiným) odborného lékaře?  

 Neurologa 

 Geriatra 

 Psychiatra 

 Ne, pouze svého obvodního lékaře. 

 Ne, žádného lékaře.  

 jiné: 

10.  Klient:  

 Vlastní řidičský průkaz a stále řídí motorové vozidlo. 

 Vlastní řidičský průkaz, ale motorové vozidlo již neřídí. 

 Přišel o řidičský průkaz v souvislosti s onemocněním. 

 Nevlastní řidičský průkaz. 

11. Vaří si klient sám?  

 ano  

 ne  

 jiné: ………………………… 

12. Sportuje klient/provozuje pravidelně pohybovou aktivitu?  



103 

 

 ano 

 druh aktivity: …………………………  

 ne  

13. Používá klient mobilní telefon? 

 ano  

 ne 

14. Klient sám používá?  

 počítač 

 televizi 

 rozhlas 

15. Čte klient denní tisk či knihy?  

 ano  

 ne  

16. Jezdí klient v létě na chatu či jiným způsobem tráví dovolenou? 

 ano 

 ne 

17. Má klient poruchy chování?  

 ano  

 jaké?  

 ne 

18. Jaký problém považujete z hlediska pečovatele za nejzávažnější? 

 sociální  

 ekonomický 

 zdravotní 

 jiné:  
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19. Mluvíte před svým okolím o tom, že váš blízký trpí demencí/Alzheimerovou chorobou?  

 ano  

 ne  

 jiné:  

20. Setkali jste se někdy s projevy diskriminace Vás jako pečujícího nebo přímo namířené 

vůči pacientovi?  

 ano  

 ne 

21. Co nejvíce postrádáte při péči o postiženého s demencí z odborného hlediska? 

 Informace o prognóze.  

 Informace o lécích. 

 Informace o vyšetřeních.  

 Informace spojené s otázkami konce života (péče v konečném stadiu onemocnění). 

 Informace o dědičnosti. 

 jiné:  

22. Co nejvíc postrádáte při péči o postižené demencí ze sociálního hlediska?  

 Informace o příspěvcích na péči. 

 Informace o sociálních službách (pečovatele). 

 Informace o stacionářích. 

 Informace o možnosti umístění v sociálních zařízeních.  

 jiné: ………………………… 

23. Pobíráte příspěvek na péči? 

 ano   

 částka: ………………………… 

 ne  
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Příloha číslo 3: Test kreslení hodin 

 

(Hermanová a kol., 2008) 
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Příloha číslo 4:  

Vyšetření paměti v příspěvkových zařízeních Jihomoravského kraje. 

 

 

(alzheimer.cz, cit. 2012-04-10) 
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Domov pro seniory 

Strážnice, p.o. 
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515 
Strážnice 
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518334059 

Květoslava Konšelová 
Sociální služby Vyškov, 

p.o. 
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