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Úvod
Bakalářská práce se zabývá problematikou Alzheimerovy nemoci a dopadem
onemocnění na rodinné příslušníky v případě, že se rozhodnou o svého blízkého s tímto
onemocněním pečovat sami.
Důvodem vybraného tématu je především mé zaměstnání ve specializovaném zařízení,
kde jsou klienty osoby s Alzheimerovou nemocí. Počátečním impulsem pro zvolení tohoto
tématu byla otázka, zda je možné zvládnout tak náročnou a nepřetržitou péči o seniora s tímto
onemocněním v domácím prostředí laickým pečujícím a bez odborného vzdělání.
Vzhledem k náročnosti péče o člověka s Alzheimerovou nemocí se v teoretické části
práce zaměřuji na získání co nejvíce informací o tomto onemocnění. Dostatečná
informovanost se významně odráží i na péči o tyto osoby. Ve své práci se snažím přiblížit, co
vše by měl rodinný příslušník očekávat a zvládnout, rozhodne-li se stát pečujícím. V textu jsou
uvedeny různé metody a doporučení, jak náročné úkoly lépe zvládnout. V bakalářské práci
uvádím současně kontakty na zařízení či asociace zabývající se touto problematikou
a poskytující široké spektrum služeb v oblasti péče o nemocné.
Jak vyplývá z názvu práce, jedním z hlavních témat je pojem kvality života. Kvalita
života má mnoho úhlů pohledu a dle různých autorů i velké množství definic V empirické části
zjišťuji, jak lze nesnadnou roli pečujícího zvládnout, a posuzuji, zda převzetím role pečujícího
byla kvalita jejich života ovlivněna. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu formou
narativního a polostrukturovaného rozhovoru hodnotím dopad role na rodinné a partnerské
vztahy, ekonomickou, psychickou a fyzickou stránku pečujících osob.
V současné době se stále více diskutuje o stárnutí populace, které je spojováno se
zvyšujícím se počtem osob s demencí. Jednou z nejčastějších forem demence je právě
Alzheimerova nemoc. S těmito pacienty se budeme v sociálních a zdravotnických zařízeních
setkávat stále častěji, a proto je nezbytná přítomnost dostatečně vyškoleného zdravotnického
personálu a péče odpovídala potřebám osob s Alzheimerovou nemocí.
Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o Alzheimerově nemoci
a seznámení s výsledky výzkumu kvality života osob pečujících o pacienta s Alzheimerovou
nemocí.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1 Stárnutí a stáří
1.1

Stárnutí populace
Stárnutí populace je označováno jako relativní, což je zapříčiněno nízkou porodností

se snižujícím se podílem mladých lidí a dětí. Dále může být zvyšující se podíl starých lidí
označován jako absolutní, kdy dochází ke snižování úmrtnosti ve středním věku a ve stáří se
tím více obyvatel dožívá vyššího věku. (Kalvach, Onderková, 2006)
Existuje také značný rozdíl mezi pohlavími, kdy ženy se prokazatelně dožívají vyššího
věku než muži. Ve věku 60 ti let připadá na jednoho muže přibližně jeden a půl ženy a tento
nepoměr se zvyšuje se stoupajícím věkem tak, že na 85 letého muže již připadají přibližně
3 ženy. (Haškovcová, 2010)
Dle prognóz Eurostatu by měl být průměrný poměr obyvatel v produktivním věku a
obyvatel nad 65 let v roce 2050 až 2 : 1. (www.mzcr.cz)
Se stárnutím populace také souvisí zvyšující se výskyt demencí, a proto stále více
pracovníků sociálních služeb a zdravotnický personál se budou setkávat častěji s lidmi trpící
demencí. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Stárnoucí populace představuje tlak zejména na zdravotní a sociální služby.
(www.mzcr.cz)

1.1.1 Příprava na stárnutí v ČR
Příčinou nižší úmrtnosti v dětství nebo v průběhu pracovního života jsou dnes
zejména:
-

lepší pracovní a životní podmínky

-

sociální rozvoj

-

prosazování sociálních práv

-

rozvoj medicíny
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Pro demografický vývoj České republiky, ale i dalších rozvinutých zemí Evropy, je
nejtypičtějším atributem stárnutí populace.
Očekává se, že tento demografický vývoj bude pokračovat i v dalších letech.
Dle ČSÚ by v roce 2030 měli lidé starší 65 let tvořit 22,8 % populace. V roce 2050 by
se měl zvýšit poměr na 31,3 %. Dle zpracované prognózy ČSÚ by mělo v České republice
v roce 2050 žít okolo půl milionu obyvatel ve věku 85 let a více, přičemž naděje na dožití při
narození bude pro muže 78,9 let a pro ženy 84,5 let.
Jedním z faktorů demografického vývoje je v České republice velmi nízká plodnost,
která patří k nejnižším na světě.
Politika by se měla zaměřit na integraci starších občanů do sociálního a
ekonomického rozvoje. Vzhledem k demografickým a sociálním změnám je důležité, aby se
politika v rámci přípravy na stárnutí zaměřila na důchodovou politiku, politiku zaměstnanosti
a ostatní politiky a služby.
MPSV klade důraz zejména na lidská práva, rodinu, problematiku stárnutí. Zajímá se
o výzkum a statistická data, z čehož vyplývá tvorba různých opatření. Zaměřuje se také na
menšiny, jakými jsou například postižení občané, senioři s demencí nebo etnické menšiny.
Dále je důležité zaměřit se na jakkoliv sociálně znevýhodněné občany, jelikož zdraví
ve stáří je ovlivněno životními podmínkami v dětství a sociální situací matek a rodin.
V neposlední řadě by mělo být součástí všech opatření podpora mezigenerační
solidarity a soudržnosti. (www.mpsv.cz)

1.1.2 Dopady stárnutí populace na zdravotní a sociální služby
Jak již bylo uvedeno, jedním nejzávažnějších problémů, kterým musí Evropa čelit, je
stárnutí populace. (www.mzcr.cz)
Pro zvládnutí dopadu stárnoucí populace na zdravotní a sociální služby jsou dle
EHSV zásadní některá opatření.
Vzhledem k tomuto demografickému vývoji je nutný další rozvoj v oblasti sociálních,
zdravotních a souvisejících služeb. Tyto služby by měly vyhovovat zejména potřebám seniorů
a udržení jejich soběstačnosti a důstojnosti. Péče by měla být kvalitní a to bez ohledu na věk,
pohlaví, finanční situaci i bydliště. Je také důležité zvážit potřeby starších obyvatel na
sociální a zdravotní služby. Je třeba vzít v úvahu požadavky společnosti na stárnoucího
člov(www.eesc.europa.eu)
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Pro zlepšení kvality života starších občanů je jedním z nejdůležitějších faktorů
podpora zdravého a aktivního stáří a zodpovědnost obyvatel za vlastní stárnutí.
Dochází tak ke snižování tlaku na systém zdravotnictví. Podpora zdravého a aktivního
stárnutí také napomáhá občanům i ve starším věku být větším přínosem pro společnost.
(www.mzcr.cz)

1.2

Důležité oblasti

1.2.1 Prevence
Zdravotnické systémy by se měli zaměřit především na podporu prevence.
Zaměstnavatel by měl aktivně nabízet a podílet se na zdravotní podpoře a zdravotní a úrazové
prevenci. Spolu s ochranou zaměstnanců, jejich zdraví a zlepšováním ergonomie pracovišť, se
může výrazně zvýšit délka zdravého aktivního pracovního věku.
Z tohoto důvodu je také nutné se více zaměřit na vzdělávání v oblasti prevence a
zdravého stárnutí.
Je důležité také připomenout, že stáří začíná již před odchodem do důchodu a je proto
nanejvýš žádoucí, aby člověk žil v dobrých podmínkách po celý život.
I po skončení pracovního života je důležité začlenit seniora do společnosti a tím
zabránit izolaci a vzniku deprese. K uplatnění sociálních schopností a zkušeností jsou více než
vhodné různé dobrovolné práce. K těm je ovšem lepší vést člověka už od mládí.
(www.eesc.europa.eu)

1.2.2 Zdravotnické služby
U zdravotnických služeb je kladen stále větší důraz na to, aby byly zaměřeny v prvé
řadě na pacienta. Ten by měl být dále zapojen do jejich dalšího rozvoje a vývoje.
Vzhledem k tomu, že přibývají chronická onemocnění, degenerativní onemocnění
nervového systému, nádorová onemocnění, onemocnění pohybového aparátu a také zraku,
jsou nutné také zvyšující se specifické nároky na zdravotníky, léčbu a diagnostiku.
Důležité je v tomto směru zejména vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti
geriatrie, podpory zdraví a prevence. (www.eesc.europa.eu)
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1.2.3 Pečovatelské služby
Pečovatelské služby a jejich kvalita by měla být zajištěna pomocí standardů. Měla by
být průběžně kontrolována a hodnocena. Je nezbytné zabývat se právy osob závislých na péči,
která musí ochránit tyto lidi před násilím v průběhu péče. Starší lidé musí mít nárok na
rehabilitaci a péči, přičemž ta institualizovaná musí umožňovat návrat domů, což současná
zdravotnická a pečovatelská zařízení ve valné většině v současné době neumožňují.
Pro co nejdelší setrvání seniora v přirozeném prostředí je třeba rozšířit služby
dlouhodobé péče (tzv. hospicová kultura) tak, aby zajistily následný plynulý a oboustranný
přechod mezi zdravým životem a životem vyžadujícím například nemocniční péči.
Dle zacházení společnosti se staršími lidmi je společnost posuzována a je do budoucna
nezbytné, aby každý dle svých možností převzal zodpovědnost za postižené, staré a nemocné
občany. (www.eesc.europa.eu)

1.2.4 Oblasti výzkumu
•

Výzkum prevence
Prevence důsledků různých životních stylů a vlivů na zdravé stárnutí s ohledem na

pohlaví a rozdílné kultury, prevence pádů a zlomenin, prevence zachování zdraví při práci,
atd.
•

Výzkum nemocí
Výzkum nemocí a jejich léčení by měl zahrnovat například příčiny nemocí způsobené

věkem, chronickými a několikanásobnými nemocemi, neurodegenerativní nemoci (například
demence Alzheimerova typu), onemocnění krve a zraku. Dále péče o starší osoby trpících
specifickými nemocemi stáří, apod.
•

Výzkum péče
Měl by být zaměřen například na vyvinutí nových technologií. Tyto technologie by

měly splňovat potřeby starších lidí. Dále na způsoby poskytování péče a prostředí, pracovní
podmínky a kvalifikaci ošetřujícího personálu, nabídky péče starším osobám, další možnosti
péče v oblasti bolesti a důstojného umírání, vyvinutí nových konceptů k podpoře a rozvoji
domácí péče, pracovní podmínky a péči o zaměstnance.
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•

Výzkum zdravotnického systému
Ve veřejném zdravotnictví by měl být výzkum zaměřen především na zdravotnické

systémy a dlouhodobou péči, připravenost členských států na demografické změny,
dobrovolnou činnost a péči, zhodnocení nových zdravotnických technologií, výzkum v oblasti
efektivity investování do zdravotnických a pečovatelských služeb.
•

Vývoj nových technologií
Vlivem demografických změn, kdy dochází k významné zátěži systému, je na druhé

straně možnost pro nová pracovní místa v oblasti vývoje nových léčiv, technologií,
zdravotních prostředků, péče, cestovního ruchu a wellness.
I když je technologie jedním z hlavních faktorů výdajů, tak při smysluplném využívání
nové techniky lze výdaje také ušetřit. Nové technologie by neměly v žádném případě nahradit
přímý kontakt s pacientem a měly by být cenově dostupné. (www.eesc.europa.eu)

1.3

Finanční udržitelnost
Náklady pečovatelské služby pro starší lidi nese ve velké většině států Evropské unie

systém sociálního zabezpečení, u něhož je předpoklad udržitelného a zajištěného financování
jednotlivých sociálních systémů.
Mnoho lidí si nemůže, vzhledem k nízkým příjmům, dovolit odpovídající péči ve stáří a
závislost na péči mnohdy znamená propad na hranici chudoby. Je proto nutné zabezpečit
prostředky na zdravotní péči a přizpůsobit je nadcházejícím významným demografickým
změnám, aby měl každý občan přístup k odpovídajícím pečovatelským službám a zdravotní
péči stacionární i ambulantní povahy.
Pro udržení všeobecného přístupu starších osob k primární péči a prevenci je důležité
využití, stejně jako doplňujících mechanismů, veškerých dostupných finančních nástrojů
systémů sociálního zabezpečení. (www.eesc.europa.eu)
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1.4

Stárnutí a stáří

1.4.1 Charakteristika stáří
V minulosti bylo stáří oproti dnešní době uctívané, ale také vzácné, což bylo
zapříčiněno zejména vysokou úmrtností způsobenou různými pandemiemi, jako například
moru, úrazy, chorobami na které neexistovaly léky a dnes jsou již běžně léčitelné. Další
příčiny úmrtí v nižším věku byly nedostatečné hygienické podmínky a nedostačující lékařská
péče, případně péče žádná. Dnes bývá stáří převážně spojováno s involučními změnami,
nemocemi a proto působí spíše negativním dojmem. Bývá lidmi považováno jako obávaná
etapa života. Lidé si většinou neradi připouští, že i oni budou staří, ačkoliv stárnutí a stáří
považují za spravedlivý jev, který se nikomu nevyhýbá. (Haškovcová, 2010)
Proces stárnutí bývá také označován jako proces, kdy dochází k postupnému
opotřebování organismu. Z pohledu medicíny lze stáří definovat jako involuční úbytek
potenciálu zdraví. (Kalvach, Onderková, 2006; Haškovcová, 2010)
Stárnutí a stáří jsou pojmy, které nelze jednoznačně definovat. Křivohlavý popisuje
stárnutí jako děj plynutí vody od pramene k moři a stáří nazývá stavem vody řeky v určitém
místě. Jiní autoři popisují stárnutí jako proces biopsychosociálních změn, které probíhají
v čase. Pojem stáří označují jako výsledný stav, který procesem stárnutí vznik. (Brzáková –
Beksová, 2013; Křivohlavý, 2011)
Tyto pojmy mohou být také charakterizovány jejich vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti
můžeme zařadit:
-

úbytek energie

-

zhoršená kvalita pokožky a vrásky

-

snížením imunity což může mít za příčinu snížená schopnost organismu se
přizpůsobit při stresových reakcích

-

zhoršení funkce vnitřních a smyslových orgánů a další
Světová zdravotnická organizace definuje stáří takto: „Stařecký věk neboli

senescence, je obdobím života, kdy se poškození fyzických či psychických sil stává manifestní
při srovnání s předešlými životními obdobími“. (Kalvach, Onderková, 2006)
Obor,

který

se

zabývá

stárnutím

a

stářím

se

nazývá

gerontologie

a

gerontopsychologie. Gerontopsychologie neboli psychologie stárnutí a stáří. Tento obor je
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zaměřen převážně na studium selhávání různých funkcí v průběhu stárnutí. (Křivohlavý,
2011)
Gerontologii můžeme rozdělit na experimentální, sociální a klinickou. Gerontologie
experimentální studuje, jakým způsobem a proč živé organismy stárnou. Sociální gerontologie
se zabývá vlivem společnosti na seniora a také jeho postavením ve společnosti. Klinická
gerontologie studuje například zdravotní problémy seniorů a nemoci ve stáří. Gerontologie
klinická bývá častěji označována názvem geriatrie. (Kalvach, Onderková, 2006)
Geriatrie je samostatný medicínský obor, zabývající se péčí o nemocné ve věku nad 65
let, častěji však nad 70 až 75 let. Mezi cíle geriatrie patří péče o zdraví člověka, prevence
chorob, jejich léčba, monitoring a co nejdelší zachování funkčního stavu seniora a tím i jeho
soběstačnosti. Snaží se o udržení kvality života ve stáří a v současné době má zejména
preventivní charakter. (Topinková, 2005)

1.4.2 Vymezení a periodizace stáří
Stárnutí začíná již od narození člověka. Tento proces probíhá u každého jedince
individuálně. Dříve byl považován za starého člověka již 50 - ti letý člověk, dnes je za starého
považován člověk od věku 75 - ti let. (Kalvach, Zadák, Jirák a kol. 2004)
Stáří člověka můžeme vyjádřit věkem chronologickým, který je vyjádřen v letech od
narození člověka. Toto vyjádření má význam zejména v oblasti právní a sociální. Dále
rozeznáváme věk biologický, kde je porovnáván funkční stav orgánů se stavem standardním
pro určitý věk. Toto vyjádření lépe určuje stárnutí organismu. (Viqué, 2009)
Dělení věku dle měnícího se životního stylu, jeho znaků a vztahů v různých obdobích
života je označováno jako věk sociální, nebo tzv. psychosociální čas. (Haškovcová, 2010)
Sociální stáří začíná většinou odchodem do důchodu nebo nárokem na starobní
důchod. Je vyjádřeno zejména sociálními změnami, kam patří změny sociálních rolí,
například přijetí role penzisty a starého člověka. (Kalvach, Čeledová, Čevela, 2012)
Nejčastěji používané rozdělení věku v druhé polovině života dle Haškovcové (2010) je:
-

45 - 59 let střední nebo zralý věk

-

60 - 74 let vyšší věk nebo rané stáří

-

75 - 86 let stařecký věk neboli sénium, vlastní stáří

-

a výše - dlouhověkost

(Haškovcová, 2010)
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Křivohlavý rozděluje stáří na čtyři fáze života, kdy:
-

První fáze života: mládí - od narození k dosažení 30 - ti let (0 - 30)

-

Druhá fáze života: střední věk - doba dospělosti (30 - 65 let)

-

Třetí fáze života: doba důchodu (65 - 85 let)

-

Čtvrtá fáze života: příprava na odchod (85 a více), (Křivohlavý,
2011).

Další členění dle Světové zdravotnické organizace (WHO)
-

0 - 15 dětství

-

15 - 30 mládí

-

30 - 45 aduncium (dospělost, střední věk)

-

45 - 59 interévium (věk přechodový)

-

60 - 74 senescence (počínající stáří, stárnutí)

-

75 - 89 sénium (vlastní stáří)

-

90 a více patriarchium (dlouhověkost)

V posledních 60 - ti letech dochází k výraznému zvyšování počtu starých lidí. Lidský
život se prodlužuje. Délka života je označována termínem "průměrná délka života".
„Naději na dožití (též střední délka života) vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě

prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění
řád vymírání, zjištěný úmrtnostní tabulkou, zkonstruovanou pro daný kalendářní rok nebo
jiné (zpravidla delší) období.“
Tento ukazatel bývá nejčastěji nazýván jako „střední délka života při narození“ nebo
„naděje na dožití při narození“. Zde je vyjádřena průměrná délka života právě narozené
osoby, kdy předpokladem je, že setrvají úmrtnostní poměry, které jsou platné v roce narození
osoby a pro tento rok je sestavena úmrtnostní tabulka. (www.czso.cz)
V současné době je průměrná délka života považována za nejvyšší v historii. Pojmem
absolutní délka života je označován maximálně možný dosažený věk. Dle odhadů by se do
budoucna mohli lidé dožívat věku až 120-130 let. (Kalvach, Onderková, 2006)
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Graf 1 Naděje dožití při narození v ČR

1.4.3 Faktory ovlivňující délku života
Zvyšující se věk obyvatelstva je zejména důsledek kvalitnější medicíny, zkvalitňování
sociálních služeb a tím zdravotního a funkčního stavu obyvatel. (Kalvach, Onderková, 2006)
Odborný názor je, že délka života je ovlivněna hlavně geneticky. Další faktory, které
délku života mohou ovlivnit, jsou klima, životní styl a svůj podíl má i dnešní moderní doba a
její vymoženosti. (Haškovcová, 2010)

1.4.4 Projevy stárnutí
•

Tělesné projevy
Brzáková - Beksová (2013) uvádí dvě hlavní teorie o příčinách fyzického úpadku:
-

teorie opotřebování, kdy dochází k postupnému opotřebování
různých částí těla užíváním

-

teorie buněčná, kde organismus stárne v důsledku expozice buněk
toxinům
18

(Brzáková – Beksová, 2013)
Tělesné projevy, kterými se odlišují mladí lidé od starých, nazývány také jako fenotyp,
můžeme zmínit například snižování tělesné výšky, dochází ke změnám hmotnosti a BMI.
Tělesná hmotnost i body mass index převážně do 7-8 decennia se zvyšují a až poté dochází ke
snížení. Dochází k ubývání aktivní tělesné hmoty, která je nahrazována vazivem a tukem.
Dalšími fenotypicky závažnými změnami jsou změny v obličeji. Dochází k tvorbě
vrásek, šedivění vlasů až alopecii. Objevují se změny v oblasti očí, například zorniček, které
se zužují. Dále se na změnu výrazu tváře podílí vypadávání zubů, snižování dolní čelisti a
ztenčování horního rtu. Je popisováno zkracování vzdálenosti mezi bradou a nosem.
Typickými projevy stárnutí jsou změny postoje a chůze. Objevují se
degenerativní změny páteře, chůze je výrazně pomalejší a může být cupitavá. Důležité je
zmínit také involuční změny smyslových orgánů, což má pro člověka a jeho existenci a
komunikaci zásadní význam.
Dochází ke změnám zrakové ostrosti, objevují se změny akomodace čočky a barvocitu.
V oblasti sluchu dochází ke snižování sluchové ostrosti.
Dalšími důležitými smysly, u kterých dochází vlivem stárnutí ke změnám, jsou hmat,
kde dochází ke snižování koncentrace hmatových tělísek a čich, kdy čichová vlákna atrofují.
(Viqué, 2009; Kalvach, Zadák, Jirák a kol., 2004)
•

Psychické změny
V oblasti psychiky dochází například ke zhoršení schopnosti řešení problémů,

zhoršování paměti a to zejména té krátkodobé. Může docházet také ke zhoršování vyjadřování
a řeči.
Osobnost člověka by měla zůstat zachována v případě, že člověk netrpí demencí nebo
jiným patologickým stavem. Ve stáří se převážně zhoršuje adaptace na nové situace, nebo
prostředí. (Viqué, 2009)
Psychické změny u seniorů jsou podmíněné více faktory. Mezi tyto faktory patří
například funkční a strukturální změny mozku, očekávání a společenské postoje, sociokulturní
faktory a také životní styl. Psychologický věk je také ovlivněn různými faktory, kam můžeme
zařadit osobnost člověka a také jeho vnímání stárnutí. Některé duševní změny mohou být u
seniorů společné, ovšem na každého člověka by mělo být pohlíženo jako na individualitu
s různými zkušenostmi a vlastnostmi. Vlivem negativních zkušeností, například mezigenerační
konflikty, bývají seniorům přisuzovány zejména negativní vlastnosti.
Nejčastěji se dle Brzákové - Beksové (2013) jedná o tyto vlastnosti:
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-

úzkostnost

-

hostilita

-

nemohoucnost

-

slabost

-

nemocnost

-

disadaptiptabilita

Dochází k psychickým změnám, které způsobují potíže v komunikaci a s tím bývá
spojeno i sebehodnocení seniora. Mezi příčiny, které mohou způsobovat potíže v oblasti
komunikace, můžeme uvést například zhoršování krátkodobé paměti, zhoršená schopnost učit
se novým věcem, stereotypizace, snížená aktivita, somatizace osobních problémů, změněné
reakce na běžné podněty, citová labilita a další. Příčinou ztížené komunikace bývají některé
patologické změny, jako jsou demence nebo schizofrenie. U stárnoucího člověka dochází ke
změně hodnot, kde se do popředí dostává zdraví, na němž závisí citová, fyzická a také sociálně
– ekonomická stránka člověka. (Brzáková-Beksová, 2013)
Stárnutí je převážně spojováno s negativy, což bývá zapříčiněno se zdravotním stavem,
ekonomickou úrovní a také sociální péčí. Od toho se odvíjí i pohled psychologie.
V současné době se psychologie začíná zabývat i pozitivními aspekty stárnutí.
Křivohlavý (2011) ve své knize zmiňuje moudrost, která bývá se stárnutím spojována.
Moudrým se člověk stává až zvyšujícím se věkem: moudrost není vlastnost, se kterou se člověk
narodí. Dle studií bylo prokázáno, že starší lidé bývají moudřejší, než lidé mladší, avšak toto
tvrzení nelze považovat za striktní. Přisuzovanou pozitivní vlastností je také vděčnost za pocit
radosti a díků za dary, které v průběhu života dostáváme. Jako příklad autor uvádí dar
narození dětí, uzavření manželství apod. Další kladnou vlastností je realistické sebepojetí, to
je ale také podmíněno realistickou představou o sobě a svých schopnostech. Křivohlavý také
jako další pozitiva uvádí pocity spokojenosti. Dle statistických výzkumů bylo prokázáno, že
starší lidé jsou se svým životem spokojenější, než lidé mladí. Dále je uváděna religiozita a
spiritualita. Empirické studie prokázaly, že u starších lidí je i vyšší míra religiozity a
spirituality, což může být zapříčiněno uvědomováním si, že se starému člověku život krátí.
Křivohlavý (2011) dále hovoří o předávání kulturního dědictví, kde jako příklad lze
uvést i vyprávění pohádek svým vnoučatům. Pozitivním aspektem ve stáří je i humor. Výzkumů
v oblasti humoru ve stáří je zatím velmi málo.
(www.cppc2013.eu/clanky/prof.-phdr.-jiri-mares--csc.).
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1.4.5 Faktory urychlující stárnutí
Existují faktory, které mohou ovlivnit proces stárnutí. Mezi tyto faktory můžeme
zařadit:
•

špatné stravování, kdy nejčastějším zlozvykem bývá nepravidelná a tučná strava a
zvýšený přísun soli. K dalším faktorům urychlujícím stárnutí organismu řadíme vysoký
tlak a obezitu, což bývá nejčastěji následek již zmiňovaného nevhodného stravování

•

návykové látky, jakými jsou tabák a alkohol, se podílejí zejména na onemocnění plic a
kardiovaskulárního systému, jsou jedním z faktorů, které organismus poškozují

•

nedostatek fyzické aktivity
V literatuře se uvádí, že stařecký stav a vzhled je příčinou především těchto faktorů:

•

geneticky ovlivněnou biologickou involucí

•

životní styl a již zmiňovaný vliv nezdravého stravování

•

následky různých zranění a jeho projevy s podílem genetických vlivů

•

psychikou:
-

osobnost člověka

-

motivace

-

adaptací na stáří

-

pojetí vlastního stáří

(Kalvach, Zadák, Jirák a kol., 2004; Čevela R., Kalvach, Čeledová, 2012)

1.4.6 Demografie stáří
Demografické stárnutí obyvatelstva je proces, při kterém dochází ke změně ve složení
věku obyvatel. Dochází ke zvyšování počtu seniorů a snižuje se podíl dětí pod 15 let.
V současné době se často diskutuje o stárnutí populace, které se týká nejen vyspělých
zemí ale i rozvojových. V celkové populaci výrazně narůstá podíl staršího obyvatelstva, tento
nárůst je jedním z ukazatelů stárnutí populace. (Huďáková, Majerníková, 2013)
Příčinami demografického stárnutí se uvádí nízká porodnost, klesající míra úmrtnosti
a zvyšující se naděje na dožití se vyššího věku. Stárnutí populace bude mít dopad jak na
sociální sféru tak ekonomiku, zejména financování v důchodovém systému. Se stárnutím
populace by měl být kladen důraz zejména na péči o seniory a s tím spojené zdravotnické,
sociální a edukační služby. (Svobodová, 2012)
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Dle Českého statistického úřadu bude mít Česká republika v roce 2101 7,68 milionu
obyvatel, z čehož třetinu budou tvořit osoby starší 65 let, dětí do 15 let by mělo být pouze
12%. Průměrný věk obyvatelstva bude okolo 50 ti let. U žen se zvýší délka života až na 91 let
a u mužů přibližně na 87 let. (ČSÚ)

Graf 2 Naděje dožití při narození v ČR

Zdroj: ČSÚ (www.czso.cz)

Programy pro seniory
Dle SZÚ se předpokládá zvyšující se podíl stárnoucí (50+) a staré populace (80+).
Postupem času bude tato populace ekonomicky neaktivní. I když většina seniorů je schopná
o sebe pečovat sama, trvalou péči v institucích vyžaduje asi 6% starších obyvatel. Na přístupu
k péči o své zdraví se podílí vzhledem ke zvyšujícímu se věku duševní a fyzická omezení. U
starší a stárnoucí populace se také uplatňuje vliv společenských stereotypů, kdy lidé mají
obavy z nových aktivit a učení se novým věcem, což se odráží na jejich pasivitě v péči
o zdraví.
V programu „Zdraví 21“ cíl č. 5 by lidé nad 65 let měli mít možnost aktivně se podílet
na životě společnosti a plně využít svůj zdravotní potenciál. Podpora zdraví a informovanost
v oblasti zdraví jsou důležité v každém věku. Jako příklad lze uvést fyzickou aktivitu, která
snižuje riziko úrazů, nekuřáci mají snížené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Pozitivní
efekt mají různé duševní aktivity, které mohou zabránit rozvoji demence. Dostatek sociálních
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kontaktů, pocit užitečnosti a potřebnosti, je u starých lidí důležitý pro snížení výskytu deprese
nebo různých psychiatrických onemocnění. (www.szu.cz)
V České republice nyní zdravotní péče klade důraz především na akutní péči, což
neodpovídá potřebám starších osob se specifickými potřebami a chronicky nemocných.
Na tuto problematiku je zaměřen program MPSV „Národní program přípravy na
stárnutí na období 2008 až 2012“.
Změna věkové struktury obyvatel vyžaduje přizpůsobení zdravotní politiky, měla by se
zaměřit především na systém dlouhodobé péče. Důležité požadavky na dlouhodobou péči by
měly být:
-

kvalita

-

důstojnost

-

možnost volby a flexibilita mezi péčí formální a neformální

-

možnost volby a flexibilita mezi péčí ústavní a domácí

Součástí konceptu dlouhodobé péče je zájem o sociální i duchovní potřeby seniorůi
pečovatelů a také důstojnost.
Dlouhodobá péče by měla zahrnovat potřeby zdravotní i sociální, které jsou pro
některé starší osoby nezbytné.
Péče by měla vycházet ze sjednocení služeb zdravotních, sociálních, institucionálních,
ambulantních a domácí péče.
Systém dlouhodobé péče si také žádá transformaci domovů pro seniory a léčeben pro
dlouhodobě nemocné.
Mezi opatření MPSV patří:
-

Zpracování plánu pro rozvoj sociálních a zdravotních služeb
určených starším občanům. Tato koncepce určí základní strategii,
principy, priority a způsobilost pro poskytování těchto služeb.

-

V rámci zdravotnictví a sociálních služeb zpracovat ekonomickou
analýzu nynějšího systému poskytování dlouhodobé péče. Následně
zpracovat návrh opatření v tomto systému a po té tato opatření
přijmout ke splnění nové legislativy, která vymezuje dlouhodobou
péči včetně způsobu financování.

-

K vyšší propojenosti zdravotních a sociálních služeb, pečovatelské
služby a domácí zdravotní péče přijmout patřičná opatření. Za
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koordinaci

zdravotních

a

sociálních

služeb

poskytovaných

seniorům a za řízení systému dlouhodobé péče stanovit
odpovědnost a kompetence. Mezi poskytovateli zdravotní péče a
sociálních služeb by měly být upraveny podmínky pro předávání
pacientů a informací o pacientech.
-

Dle modelu „Stáří přátelská centra primární zdravotní péče“
(WHO) vytvořit vhodné legislativní prostředí pro primární péči a
její větší vstřícnost ke specifickým potřebám seniorů. Pro využití
modelu zdravotní péče „stáří přátelské“ zpracovat doporučení pro
podmínky v České republice.

-

Nastavit vhodné podmínky v legislativě pro ZP s ohledem na
stárnutí populace z čehož vyplývá změna požadavků na zdravotní
péči a zajistit dostupnost odborné geriatrické péče a podpořit její
rozvoj.

-

Pro zachování co nejdelší soběstačnosti podporovat vhodné
aktivity a rehabilitaci v nemocniční a domácí péči.

-

Vytvořit koncepci, která je zaměřena na rozvoj ošetřovatelství
v geriatrii, rehabilitace a gerontopsychiatrické péče.

-

Výzkumné priority z „Programu výzkumu v oblasti stárnutí pro 21.
století“ zapracovat mezi priority v programech vývoje a výzkumu
v oblasti zdravotních služeb.

-

Zpracovat postup pro komplexní hodnocení geriatrických pacientů
a podmínky pro jeho využití ve zdravotnictví a sociálních službách
a podpořit opatření určených k prevenci institucionalizace a
závislosti na dlouhodobé péči.

-

Zajistit zvýšení dostupnosti zdravotní domácí péče se zaměřením na
domácí paliativní a hospicovou péči a dostupnosti pečovatelských
služeb v celé České republice. Vzít v úvahu přijetí opatření
podporují větší využití návštěvní služby, případně možnosti
depistáže či dispenzarizace rizikových seniorů a také seniorů, kteří
jsou ohroženi zdravotně nebo sociálně.

-

Zaměřit se na vzdělávání zdravotnických pracovníku v oboru
gerontologie, geriatrie a paliativní péče
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-

Podporovat aktivity zaměřené na prevenci chronických onemocnění
a aktivity pro podporu zdraví.

-

Zaměřit se na oblast pohybových aktivit seniorů, její problematice.
(www.mpsv.cz)

Jedním z dalších projektů je tzv. „Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního
a zdravého stárnutí“. Tento projekt má za úkol prodloužit léta prožitých ve zdraví. Snaží se
aktivně řešit otázku stárnutí. Cíl tohoto projektu je prodloužit do roku 2020 délku života
občanů EU prožitou ve zdraví o dva roky zejména těmito třemi způsoby:
1) zlepšit zdravotní stav populace i kvality života
2) zajistit účinnost a udržitelnost sociální péče a zdravotnictví
3) podporou podniků a jejich pronikání na nové trhy zvýšit schopnost

konkurence průmyslu EU (www.mzcr.cz)

„Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“
je plán, který byl schválen vládou dne 13. 2. 2013. Nový dokument navazuje na „Národní
programy přípravy stárnutí“ od roku 2003 do roku 2012. Cílem tohoto nového dokumentu je
zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů. Jeho záměrem je přistupovat komplexně
při řešení problematiky stárnutí populace, propojování a koordinace samostatných koncepcí
rezortů v přístupu ke stárnutí a ze všech přijatých opatření vytvořit společné priority.
Národní akční plán se dále zaměřuje na zajištění zdravého stárnutí seniorů,
dobrovolnou činnost a mezigenerační spolupráci, celoživotní studium, prostředí a jeho kvalitu
pro seniory, zaměstnávání starších pracovníků a seniorů a v neposlední řadě péči
o nejzranitelnější seniory s neúplnou soběstačností. (www.mpsv.cz)
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1.4.7 Zdravotní aspekty ve stáří
Při procesu stárnutí dochází v těle k mnoha změnám od molekulárních změn až po
změny celého organismu. (Hocman, 1985)
Ve stáří přibývají různé patologie, které mohou být důsledkem nesprávné životosprávy,
zhoršené kvality životního prostředí nebo například i úrazů v mládí.
Organismus stárne, stává se méně odolným a hůře se adaptuje na měnící se podmínky.
Jsou patrné involuční změny a různé patologie orgánů pro stáří typické. Přibývá chronických
degenerativních chorob. U osob nad 75 let je typický častý výskyt více chorob najednou, což
je označováno jako polymorbidita. Mohou se objevovat onemocnění, která bývají důsledky
jiných chorob. Příkladem může být imobilizace při úrazech, která je spojena s mnoha
komplikacemi jako například riziko embolizací, výskytem proleženin a dalšími. Vzhledem
k uvedené polymorbiditě ve stáří bývá péče někdy náročná a léčba chorob nebývá úspěšná.
(Viqué, 2009)
Zásadním pojmem souvisejícím se stárnutím je „stařecká křehkost“ neboli frailty.
Podle Canadian Study of Health and Aging neoznačuje pouze stupeň závislosti dle funkčních
testů, ale kloní se k označení „mnohorozměrný pojem“, což pro křehké seniory znamená
nezbytnou dlouhodobou institucionální nebo komunitní. (Huďáková, Majerníková, 2013;
Kalvach, Zadák, Jirák, a kol. 2004)
Dochází k úbytku svalové hmoty neboli sarkopenii a k ubývání kostní hmoty neboli
osteopenie a osteoporóze, což je důsledek zhoršené fyzické aktivity. Kosti se stávají méně
pevné a může docházet k častějším zlomeninám, zhoršuje se mobilita a koordinace pohybů a
dochází k různým pádům.
Dle Topinkové jsou na prvním místě kardiovaskulární choroby, zejména ischemická
choroba srdeční, různé formy iktu a hypertenze.
Se zvyšujícím se věkem roste výskyt například metabolického onemocnění diabetes
mellitus. Toto onemocnění je spojeno s mnoha komplikacemi a při nedodržování léčebného
režimu může končit kómatem.
Ve stáří bývá také častý výskyt onemocnění respiračního traktu a gastrointestinální
choroby. (Topinková, 2005)
V oblasti respiračního traktu se můžeme setkávat s různými infekcemi, druhy rakoviny,
ale zejména chronickou obstrukční plicní nemocí, kam řadíme plicní emfyzém, chronickou
bronchitidu a její výskyt bývá i v souvislosti s bronchiálním astmatem. (Viqué, 2009)
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Starý člověk je také častěji ohrožen podvýživou, což je zapříčiněno různými rizikovými
okolnostmi například v oblasti fyzického a psychické stavu, sociálního prostředí a dalších.
Při ztrátě hmotnosti často dochází k ubývání svalové hmoty, což se může výrazně
odrazit na funkčním stavu člověka. Mezi projevy malnutrice řadíme snížení obranyschopnosti
organismu snížení fyzických a mentálních schopností, zhoršené hojení ran, ovlivnění
farmakologické léčby, dekompenzaci vnitřního prostředí vody čímž jsou senioři častěji
ohroženi dehydratací. (Kalvach, Zadák, Jirák, a kol. 2004).
V některých případech může malnutrice končit až smrtí.
Zmiňovaný termín malnutrice neboli špatný stav výživy zahrnuje také obezitu, karenci,
ale nejčastěji je používán při podvýživě. V oblasti gastrointestinálního traktu se ve stáří také
setkáváme s poruchami polykání, kde je nejdříve nezbytné seniora vyšetřit a určit jeho
možnou příčinu jelikož takový člověk bývá ohrožen aspirací. (Topinková, 2005).
Nejčastějšími příčinami, které mohou způsobit špatné stravování, bývají také
psychická onemocnění, fyzické faktory jako například slabost nebo invalidita a různé
onemocnění zažívacího traktu. Častými problémy bývají v oblasti chrupu, metabolické změny
ve stáří, snížená chuť k jídlu, nízká fyzická aktivita nebo například vedlejší účinky léku.
V oblasti vylučování bývá častým problémem vyššího věku neschopnost udržení moči
či stolice, což nazýváme inkontinencí.
U nervového systému lze uvést například demenci. Zde nejčastější z nich je demence
vaskulárního typu nazývána jako aterosklerotická, nebo Alzheimerova choroba, které tvoří až
90% demencí. (Viqué, 2009)
Postiženy jsou i další systémy a kognitivní funkce. Vzhledem k současné medicíně lze
poruchy kognitivních orgánu snadněji kompenzovat různými modernějšími naslouchadly,
nebo brýlemi.
U seniorů bývá nejčastější výskyt chronické bolesti, uvádí se, že u lidí nad 65 let bývá
přiřazována ke třem nejčastějším potížím. Dále častými potížemi ve stáří bývá nespavost a
časté probouzení, obrácený biorytmus apod. (Topinková, 2005)
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1.4.8 Sociální aspekty ve stáří
•

Odchod do důchodu a změna sociální role
Důležitým zlomem v životě člověka je odchod do důchodu. Odchodem do důchodu

dochází ke ztrátě některých sociálních rolí. Každý z nás má během života několik sociálních
rolí. Jako příklad lze uvést roli manželskou, mateřskou, sourozeneckou a další. S touto ztrátou
se každý vyrovnává individuálně. Pro mnoho lidí může být tato změna závažným stresorem.
V některých případech může špatná adaptace na penzionování vést až k depresím
psychosomatickým příznakům, konfliktům v rodině, případně abúzu alkoholu - maladaptace
může mít za následek až ztrátu smyslu života, případně se v literatuře můžeme setkat
s termínem „maligní nuda“. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012; Haškovcová, 2010)
Odchodem do důchodu přichází zejména o roli profesní a zároveň ztrácí některé
sociální vazby. Dochází také ke změně finanční situace a také ztrátě své prestiže.
V tomto období je pro seniora velmi důležitá podpora rodiny a blízkých lidí. Rodinné
zázemí je mnohdy pro stárnoucího člověka prioritou. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012;
Brzáková-Beksová, 2013)
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Tab. 1 Změny způsobené odchodem do důchodu
Před důchodem
Stálý nedostatek času
Náplň času mi stanoví někdo jiný (nadřízený)
Nemám čas pro sebe
Umění fungovat (jako kolečko ve stroji)
Spěch
Stres a distres
Zážitky
Úspěch
Horizontála života
Absolutní sebevydávání
Připoutání k zaměstnání
Ponoření se do práce
Seberealizace
Zájem získat a mít
Duševní strádání
Vnitřní chudoba
Vnější bohatství
Hektické události
Vnitřní nepokoj
Stály běh a shon
Úzkost a strach, jak to dopadne
Hyperaktivita
(Křivohlavý J., str. 23, 2011)
•

Po odchodu do důchodu
Dostatek, nadbytek volného času
To co budu dělat, si stanovuju já sám
Mám dost času pro sebe
Umění žít
Uvolnění
Eustres (příjemné vnitřní napětí)
Klid
Osobnostní dozrávání
Vertikála života
Jít do sebe
Odpoutání od práce
Ponoření se do sebe
Sebepoznávání
Zájem někým být
Duševní naplňování
Vnitřní obohacování
Vnitřní bohatství
Klidnější plynutí času
Ustalování vnitřního pokoje
Uvolnění
Klidné očekávání
Klid

Senior a bydlení
Domov je jednou z nejdůležitějších potřeb člověka. Zabezpečením kvalitního bydlení

můžeme předcházet nákladné ústavní péči.
Většina starých lidí dává přednost bydlení ve známém prostředí, ve vlastním domově
z důvodu nezávislosti a tím podpoře soběstačnosti.
Senior je vázán ke svému domovu nejen fyzickým prostředím, ale také vztahy, které si v
místě svého bydliště během života utvořil.
Bydlení ve známém prostředí pro člověka posiluje pocit jistoty.
Dle demografického šetření dává převážná většina seniorů přednost co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí, avšak zde je dle studií nezbytně nutná pomoc rodiny nebo
pečovatelské služby. Většina seniorů by pomoc rodiny uvítala, ale pouze za předpokladu
odděleného bydlení. Oddělené bydlení preferují i v případě, že by jim rodina nemohla
poskytovat potřebnou pomoc z důvodu velké vzdálenosti. Další okolností, která má značný vliv
na samostatné bydlení seniora, je zodpovědnost dětí vůči rodičům, která zde často chybí.
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V případě sociálních služeb, které jsou považovány za další předpoklad úspěšného
zvládání bydlení, se vzhledem ke snižování penzí mohou stát pro seniora finančně nedostupné.
(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)
•

Aktuální bytová situace seniorů ČR
Dle demografického šetření GGS (Generations and Gender Survey) z roku 2005, které

se zabývalo problematikou bydlení seniorů ve věku 60-79 let, vyplývá následující:
Lidé v tomto věkovém rozmezí žijí nejčastěji ve dvoučlenných domácnostech. Ve
srovnání mužů a žen bydlely častěji samy ženy, což je dáno jejich nadějí dožití vyššího věku. V
případě, že ženy bydlely s někým jiným, než se svým partnerem, šlo nejčastěji o některé
z jejich dětí.
Z dotazovaných osob téměř polovina žila v rodinných domcích a další polovina
v bytech. Jen velmi malý podíl dotazované populace žije v domech s pečovatelskou službou,
ústavních zařízeních nebo chráněných bytech. Zda dotazovaní bydlí v domku či bytě se liší dle
velikosti místa bydliště. V případech, že žije senior sám, tak jsou přibližně tři pětiny
respondentů bydlících v bytě a zbývající dvě pětiny tvoří senioři žijící v domku. V případě
dvoučlenných domácností jsou oba typy bydlení vyrovnané.
Další zkoumanou oblastí byla velikost obytné plochy a také počet obytných místností.
Lidé ve věku 60 let a více obývají zejména domy a byty, kdy se velikost obytné plochy
pohybuje v rozmezí 60 - 79 m².
V oblasti bydlení seniorů jsou důležitá zejména preventivní opatření, která jsou
finančně méně nákladná a bývají efektivnější. Existují také různé programy na podporu
bydlení ve stáří. Ze zahraničních zdrojů můžeme uvést dvě koncepce, kterými jsou Podpora
stárnutí doma a Svépomocné bydlení. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)
•

Přestěhování
V případě nepříznivých okolností, jako například nepříznivá rodinná situace,

bariérovost nebo stav vyžadující nepřetržitou péči, bývá starý člověk vystaven velmi
závažnému stresoru, kterým je stěhování.
Stěhování v pokročilém věku bývá považováno za významný stresor i v případech
chtěného stěhování neboli stěhování aktivního. Horší variantou bývá stěhování, které je
vynucené rodinou nebo okolnostmi, jakou je například ovdovění.
Stres z přestěhování se může projevit nejen po emocionální stránce, ale také ztrácí
některé

automatizmy a pro mozek pohodlné stereotypy. Stěhování může vést, zejména
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u případů, kdy není zcela dobrovolné, k maladaptaci a psychosomatickým projevům. U osob,
které mají postiženy některé kognitivní funkce, může dojít až ke stavům zmatenosti,
delirantním stavům, bloudí a jsou ohroženi úrazy kvůli neznámému prostředí.
Je popisováno několik okolností, které mají významný vliv při stěhování seniora. Mezi
tyto okolnosti řadíme:
Včasnost: přestěhování by mělo být včas naplánováno s přihlédnutím na funkční a
ekonomické možnosti a nemělo by být prováděno až pod tlakem nepříznivých okolností.
Dobrovolnost: starý člověk by neměl být stěhován pod nátlakem, například ze strany
rodiny a proti své vůli.
Chtěnost: senior by měl být alespoň vnitřně ztotožněn se změnou bydlení.
Výhodnost: člověk by měl mít spojeno stěhování s různými výhodami, které mu nový
domov nabízí. Například bezbariérovost, dostupnost potřebných služeb nebo snadnější
údržbu.
Seznámenost a připravenost: člověk by měl být s novým prostředím alespoň rámcově
obeznámen a mít možnost zajistit si dopředu některé služby, jakou je například registrace u
praktického lékaře.
Zabydlování: mezi významné vlivy, které mají vliv na vnímání přestěhování, patří
vytvoření si dobrých sousedských vztahů. Dle britských studií je dobrými sousedskými a
rodinnými vztahy významně ovlivněna kvalita života. (Čevela, Kalvach , Čeledová, 2012)
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1.4.9 Možnosti péče
Ústavní zdravotní a sociální péče
Jednou z možností péče o seniory, která je ovšem podmíněna spoluprací rodiny, patří
speciální zařízení, jako jsou denní centra pro seniory neboli domovinky. Senioři je navštěvují
většinou v doprovodu rodinných příslušníku, kteří mohou v klidu odejít do zaměstnání. Tyto
zařízení fungují přes den. Klienti se zde věnují různým volnočasovým aktivitám a večer se
opět vrací do svých domovů. Z tohoto důvodu bývají tyto zařízení veřejností nazývány také
jako “jesle“ nebo „školky“ pro seniory. Je zde zajištěna strava i zdravotní a sociální péče.

Forma domácí péče
Také nazývána jako "home care", zahrnuje odborné zdravotnické služby, které jsou
poskytovány v domácím prostředí. Tyto služby jsou nepřetržitě poskytovány klientům všech
věkových kategorií, avšak v literatuře je uváděno, že převážnou většinu klientů tvoří lidé nad
65 let. (Haškovcová, 2012)

Dlouhodobá institucionální péče
V případě zhoršení zdravotního stavu, nepříznivé rodinné situaci nebo nevhodnému
domácímu prostředí, kdy člověk potřebuje nepřetržitou pomoc druhé osoby, existují různé
formy ústavní nepřetržité péče. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)

Formy pobytové služby sociální péče

• Domovy pro seniory
Tyto služby jsou určeny zejména osobám, u kterých došlo ke snížení soběstačnosti
zapříčiněné zvláště pokročilým věkem. Jedná se zejména o služby, které zahrnují ubytování,
stravu, zdravotnické a sociální služby.

• Domovy se zvláštním režimem
Zde se jedná o služby, které jsou určeny zejména osobám, jejichž snížená soběstačnost
byla zapříčiněna chronickým duševním onemocněním, například u různých typů demence.
Zde je režim specificky upraven dle individuálních potřeb klientů.
32

• Domy s pečovatelskou službou
Tato forma institucionální péče je určena nejen seniorům, ale také zdravotně
postiženým dospělým. Zde je nutná určitá soběstačnost a schopnost sebepéče. Výhodou zde je
přirozené domácí prostředí a soukromí klienta. Klient má možnost různé nabídky ze služeb
terénních a ambulantních.

• Léčebny pro dlouhodobě nemocné
Léčebny pro dlouhodobě nemocné neboli LDN, zajišťují péči o pacienty po dobu třech
měsíců. Po uplynutí doby někdy nastává situace, že senior nemá kam jít. Jedná se o péči, kdy
pacienti jsou stabilizovaní a u kterých již není nutná nemocniční péče, ale prozatím nemohou
být propuštěni do domácího prostředí. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012; Haškovcová, 2012)
Graf 3 Zařízení sociálních služeb v České republice

(Registr poskytovatelů, 2010, www.iregistr.mpsv.cz)
• Svépomocné bydlení
V zahraničí patří k trendům takzvané svépomocné bydlení neboli cohouing. Tento
projekt je založen na spolupráci obyvatel a tím zlepšení životních podmínek skupiny
jednotlivců, kteří spolu sousedí.
Tyto domácnosti mají vlastní bytovou jednotku a k tomu vlastní společné prostory, kde
se odehrávají každodenní činnosti komunity.
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Tento zahraniční projekt je založen zejména na vlastní iniciativě obyvatel, která je
podporována místní samosprávou.
Jedná se o alternativu současného stárnutí v přirozeném prostředí. Z finančního
hlediska je tento projekt srovnatelný s cenou ústavní péče, ovšem kvalita života je mnohem
vyšší.
Výhodou tohoto modelu bydlení je, že ho mohou využívat i lidé s nižšími příjmy.
(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)

1.4.10 Adaptace seniorů v sociálním zařízení
Někteří senioři se na pobyt v ústavním zařízení hůře adaptují. K horší adaptaci klienta
přispívá pocit důležitého životního zlomu, silná vazba k domovu, nevyrovnání se s odchodem
do ústavního zařízení, atd.
Pro seniora znamená změna prostředí a jeho životního stylu závažný stres.
U některých klientů se mohou rozvinout příznaky špatné adaptace. Zde se jedná například
o projevy, které zahrnují:
-

zhoršení zdravotního stavu

-

psychicky podmíněné stížnosti na zdraví (nespavost, zácpa apod.)

Závažným stresorem může být také ztráta soukromí zapříčiněná spolubydlícím nebo
personálem.
Vliv na adaptaci má také tzv. odosobněný ústavní režim, což bývá na pokojích s více
lůžky. Klientovy patří například pouze prostor jeho lůžka a stolku. V případě jednolůžkových
pokojů může klient naopak postrádat komunikaci. Adaptace seniora na přestěhování může
trvat až dva roky. (Kalvach, Hrabětová, 2005, Diakonie ČCE 2009)
Pro zlepšení adaptace seniora je důležité, aby věděl, do kterého zařízení nastupuje a
mohl zvážit, zda mu bude vyhovovat. Při výběru vhodného zařízení je také nezbytné zohlednit
individuální potřeby seniora.
Rozhodnutí o umístění do ústavní péče by nemělo být unáhlené nebo z donucení (ze
strany rodiny), ale mělo by být z klientova vlastního uvážení.
Důležité je zachování vztahů s rodinou, přáteli apod. a možnost kontaktu, proto
bychom měli zvolit zařízení, které je blízko bydliště seniora.
Dostatečná pozornost by měla být věnována seznámení klienta se zařízením, provozem
a také personálním zastoupením.
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“Krédem každého obyvatele DD by mělo být: stále jsem to já a dokáži zachovat smysl
svého života i v novém prostředí.“ (Kalvach, Hrabětová, str. 52. 2005, Diakonie ČCE 2009)

Tab. 2 Změny ve stáří a jejich odraz v chování seniora v ústavní péči
Fyziologické změny a jejich následky
změny spánkového rytmu, spánková inverze
úbytek energie
Snížená chuť k jídlu, snížený pocit žízně
Poruchy soustředění a paměti

Změny kognitivních funkcí
Zhoršení intelektu
Zhoršení komunikace
Orientace
(Venglářová M., str. 16, 2007)

1.5

Pospávání během dne, noční neklid, rušení
obyvatel ve spánku
Zvýšená potřeba pomoci, zdánlivě
neodpovídá zdravotnímu stavu
Malnutrice, problémy související
s dehydratací
Hledání věcí, nepozornost, vyžadování
opakování informací, nařčení z krádeže
svých věcí
Při potřebě zvládat nové situace
Déle hledá slova, hůře vybavuje, zhoršeno
při poruchách smyslů, nerozumí sdělení
Bloudění, zvláště v neznámém terénu

Podpora zdraví u seniorů
Velmi důležité při péči o seniora je zejména prevence nemocí a různých komplikací.

Stáří nemusí být synonymem nemoci a nelze mu přisuzovat příčinu všech nemocí. Důležitým
prvním krokem může být změna postoje ke stáří a správná životospráva. Velmi důležitým
faktorem pro udržení zdraví, je fyzická aktivita. Vhodnými aktivitami u starších osob jsou
například chůze, plavání a různá cvičení pod odborným dohledem fyzioterapeuta.
Doporučována je zejména chůze a různá cvičení zaměřená na prevenci atrofie svalů což bývá
důsledek například u imobilizace člověka, přizpůsobená celkovému stavu seniora. (Viqué,
2009)
Existují také faktory, kterým lze proces stárnutí zpomalit. Sem můžeme zařadit
dostatek spánku, zdravou výživu, dostatek vhodného pohybu a společenský život. Důležitá je
také psychická stránka člověka. Lidé psychicky labilní podléhají stresu, který se významně
podílí na procesu stárnutí. (Viqué, 2009)
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Dalším důležitým faktorem v oblasti podpory zdraví u seniorů je vhodně zvolený
jídelníček a dostatečný pitný režim. Jak již bylo uvedeno, ve stáří dochází ke snižování celkové
tělesné vody a senioři jsou častěji ohroženi dehydratací a také bychom měli pamatovat, že
s přibývajícím věkem bývá snížený pocit žízně. Výživa člověka by měla být důležitá ve všech
životních etapách člověka. V oblasti péče o výživu a pitný režim bychom měli dbát na
vyváženou stravu bohatou na bílkoviny, vlákninu, vitaminy a minerály.
Starý člověk také bývá častěji ohrožen dehydratací, což může být zapříčiněno sníženým
pocitem žízně a je proto nutné dbát na dostatečný příjem tekutin a jejich časté nabízení.
(Viqué, 2009)
Měli bychom ale také vědět, že vzhledem ke zmiňované polymorbiditě seniorů může být
u některých onemocnění například srdečního selhávání pitný režim hlídán a limitován.
(Šafránková, Nejedlá, 2006)
Správnou výživou lze předejít mnoha nemocem, jako příklad můžeme uvést
aterosklerotické postižení tepen, hypertenzi nebo diabetes, které jsou častými nemocemi
zejména ve vyšším věku, jak již bylo uvedeno. U seniorů trpících diabetem je důležité
k zabránění případných komplikací kontrola hladin glykémie a důraz by měl být kladen na
dostatek poučení nemocného, případně jeho rodiny nebo ošetřovatele. (Viqué,2009)
Oblast výživy seniorů lze hodnotit dle různých testů.
Jídelníček by měl být sestaven dle základních faktorů, kam řadíme různá onemocnění
člověk, jeho výšku a stavbu těla, stupeň aktivity. Měl by obsahovat vyvážený poměr vitaminu a
minerálů. Vlákniny a vyvážený poměr cukrů, tuků a bílkovin dle individuálních potřeb
seniora. Strava by měla být rozmanitá, vhodně upravená dle stavu člověka a důležitý je také
estetický dojem stravy. (Pokorná, 2013; Viqué, 2009)
Péče o respirační systém, kde bývá častý výskyt infekcí respiračního traktu, by měla
být zaměřena ne dechové rehabilitace, kontrolu techniky správného provádění inhalací a
správné a pravidelné užívání různých inhalátorů. (Topinková, 2005)
Je doporučováno očkování seniorů proti chřipkovým onemocněním a zápalu plic.
Nejlepší prevenci onemocnění respiračního traktu je zanechat kouření. U seniorů
s onemocněním respiračního traktu je důležitá edukace například v oblasti správné
manipulace sprejů apod.
Neměli bychom také zapomínat na prevence komplikací u ležících pacientů a včasné
vyhledání lékaře při objevení nebo zhoršení příznaků dýchacího systému.
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Další oblastí kde je důležité zdraví podporovat je systém kardiovaskulární. Zde je
důležitá zejména prevence aterosklerózy. Jak již bylo zmiňováno, je důležitá životospráva,
snížení nadváhy, regulace krevního tlaku a metabolických onemocnění.
Důležité je všímat si postižení v oblasti smyslových orgánů případně doporučení
speciálních vyšetření a vhodných kompenzačních pomůcek. (Viqué, 2009)
Jak již z textu vyplývá, u člověka zvyšujícím se věkem dochází ke ztrátě některých
schopností, což může mít za následek různé pády a úrazy. Zde je třeba dbát na preventivní
opatření. Jedním z nejdůležitějších faktorů bývá vhodně upravené prostředí. Jako příklad
můžeme uvést dobré osvětlení, umístění madel, pravidelné návštěvy lékaře, používání
kompenzačních pomůcek, dodržování léčebného režimu a další.
Také bychom měli zmínit podporu v oblasti duševního zdraví. (Viqué, 2009)
Všímat bychom si měli projevů deprese, která je u seniorů poměrně častým jevem. A
také, jak již bylo uvedeno, s vyšším věkem vzrůstá výskyt různých druhů demence.
Pro udržení dobrého psychického stavu je vhodné například procvičování mozku
pomocí různých křížovek, čtením knih, případně návštěva různých vzdělávacích kurzů.
Vhodné jsou návštěvy kulturních zařízení a cestování. Senioři by měli být také v kontaktu
s mladými lidmi a snažit se poznávat jejich kulturu. Na psychice člověka se také výrazně
podílí bolest, která však nemusí být nutnou součástí stáří a s ním spojené polymorbidity.
Je nezbytné sledovat známky algického chování a znát anamnézu, jelikož zejména
u seniorů se můžeme setkat s tím, že nám o své bolesti říci nechce, například z důvodu strachu
následného vyšetření. Velmi důležité je také monitorovat bolest u seniorů s poruchou
komunikace. (Pokorná, 2013)
Pro udržení duševního zdraví je také nezbytné dostatek spánku. Poruchy spánku lze
zmírnit aktivitou během dne, před spaním omezení stimulujících látek a zajištěni vhodného
klidného prostředí. Doporučovány jsou různé relaxační techniky, poslech hudby, nebo
příjemný program v televizi a omezení konzumace jídla a pití. Prioritou pro úspěšnou léčbu
poruch spánku by mělo být zjištění příčiny poruch spánku a posouzení vlivu nemocí, zejména
těch, které seniora mohou obtěžovat bolestí. (Viqué, 2009)
Každý by také měl mít osvojené zásady zdravého životného stylu, který je považován za
velmi důležitý faktor pro udržení zdraví ve stáří a soběstačnosti. Soběstačnost je jedním
z nejdůležitějších ukazatelů jak kvalitní stáří člověk bude mít. Pro převážnou většinou lidí je
prioritou zůstat co nejdéle soběstačný a nezávislý.
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Pro pohybový systém je důležitá rehabilitace, zajištění vhodných kompenzačních
pomůcek, správná životospráva popřípadě podávání doplňků stravy. Jak již bylo zmíněno,
nejčastěji bývá ve stáří postižen také kardiovaskulární systém. Zde se snažíme dbát na
životosprávu seniora, na prevenci trombóz a embolií, pravidelné kontroly krevního tlaku a
návštěvy lékaře. (Viqué, 2009)
V oblasti péče o kůži bývá inkontinence příčinou různého poškození kůže, zánětů
v oblasti urogenitálního traktu a může se i výrazně odrážet na psychice člověka. (Topinková,
2005)

1.6

Péče o seniora a rodinu
Ke stáří společnost zaujímá odlišný postoj. Část společnosti se snaží o starého člověka

pečovat a zajistit mu klidné a důstojné stáří. Naopak někteří lidé se snaží starého člověka ze
společnosti vytěsnit s přesvědčením, že stáří je něco ošklivého a nepotřebného. Někteří lidé
mohou vnímat seniory jako jejich osud, který se jim stále více přibližuje, a proto se jim snaží
vyhýbat. (Haškovcová, 2012)
Pro většinu mladých lidí znamená stáří a stárnutí převážně negativa je spojováno
s odchodem blízkých lidí, vlastní blížící se smrtí, nemocemi, nemohoucností, ztrátou
důstojnosti a většiny radostí. Spojují si stáří s něčím ošklivým a pro některé je dokonce
nepochopitelné jak někdo může svůj volný čas mezi seniory trávit.
Odborníky nazývaná tzv. „inflace stáří“ by měla být jedním z důvodů pro zajištění
dostatečné péče o nemocné seniory a seniory závislých na péči druhých.
Člověk se většinou v důsledku procesu stárnutí stává na svém okolí závislým, jelikož
vlivem tohoto procesu o některé své schopnosti přichází. O závislosti hovoříme tehdy,
vyžaduje-li člověk dohled, podporu nebo pomoc druhé osoby. (Topinková, 2005; Haškovcová,
2012)
Závislost může být v oblasti fyzické, psychické nebo socioekonomické.
Pro začátek je třeba si připomenout základní biologické potřeby člověka. Tyto potřeby
jsou zobrazeny jako pyramida životních potřeb. Tuto pyramidu sestavil americký psycholog
Abraham Herold Maslow. (Kalvach, Onderková, 2006)
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Obr. 1 Maslowova pyramida potřeb

(www/prezentace/marketing
(www/prezentace/marketing-cviceni4/mcv)

-

Základ tvoří biologické potřeby, kam můžeme
ůžeme zařadit
za
např. netrpět
žízní a hlady, netrpětt bolestí a zimou apod. O úroveň
úrove výš jsou
potřeby psychosociální. Do těchto potřeb
řeb řadíme
ř
pocit bezpečí, mít
dostatek soukromí, někam patřit, být v něčem úspěšný, potřeba
komunikace a respektu ve společnosti.
nosti. Na vrcholu pyramidy je
potřeba
eba rozvíjet své schopnosti a dovednosti. (Kalvach, Onderková,
2006)

V některých případech
řípadech péče
pé o člověka může docházet k omezení péče
pé výhradně na
biologické potřeby,
eby, následně
následn může docházet k psychickému strádání klienta. Jejich život je
omezen pouze na vyprazdňování
vyprazdň
a přijímání stravy. Těmto
mto lidem pak může
m
připadat, že jsou
jenom čekateli
ekateli na smrt. Ke kvalitní péči
pé o seniora je důležitý
ležitý individuální přístup
p
k seniorům.
Je důležitá
ležitá správná komunikace dle schopnosti člověka a přizpůsobit
ůsobit ji jeho handicapům.
handicap
Z těchto potřeb
řeb vycházejí všeobecně
všeobecn platné priority v péči
či a přístupu
př
k seniorům. Mezi
tyto priority a to bez ohledu na
n zdravotní stav a soběstačnost patří:
-

Zabezpečenost- zajištění
ní stravy, bydlení, oblečení
oble
a zdravotní péče.

-

Autonomie- ponechání možnosti rozhodovat sám o sobě.
sob
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-

Důstojnost- zachování úcty ke starým lidem, jejich osobnosti včetně
jejich zlozvyků a zamezit nevhodnému chování nebo dokonce agresi
vůči seniorům.

-

Smysluplnost – snažit se upravit zdravotní péči s ohledem na
potřeby seniora, podporovat jeho záliby a snažit se zajistit
prostředí připomínající jeho domov.

-

Participace- mít možnost začlenit se do společnosti a mít účast na
rozhodování. (Kalvach, Onderková, 2006)

Péče o seniora by měla být kompletní. Zaměřena zejména preventivně na zachování
soběstačnosti člověka.
Důležité je určení stupně soběstačnosti člověka, což bývá určující pro péči. Stupně
závislosti lze dělit dle schopnosti provádět běžné každodenní aktivity jako například oblékání
a koupání. Zde se používá rozdělení do tří skupin: závislý napůl, závislý a nezávislý člověk.
Odhad stupně závislosti lze provádět také pomocí bodů od 0-5. Kde Označení nula je
člověk naprosto soběstačný a číslo 5 vyjadřuje až nepohyblivost a inkontinenci.
U seniorů netrpící žádným pokročilejším stupněm závislosti je možné využití služeb
domácí asistence. Díky těmto službám může člověk zůstat déle v domácím prostředí, kterému
převážná většina senioru dává přednost. (Viqué, 2009)
Do těchto služeb patří péče po telefonu, pomoc s úklidem, hygienou, domácími
pracemi, donáška jídla a také poskytnutí společnosti.
Nejčastěji však poskytuje péči o seniora jeho rodina, která by se měla informovat
o možnosti využití těchto služeb. Ve chvíli kdy rodina již sama péči nezvládá, vznikají
konflikty, cítí se vyčerpaná jak po stránce fyzické tak psychické a je vhodné uvažovat
o umístění seniora do geriatrického centra. Zde je důležité myslet na výběr vhodného zařízení
dle onemocnění seniora, mít možnost posoudit kvalitu péče a také je třeba pomoci
s vytvořením domácího prostředí.(Viqué, 2009)
Péče o rodinu seniora a jejich spolupráce je brána jako velmi důležitá. Péče
o nemohoucího člena rodiny bývá někdy velmi náročná, a proto by rodinní příslušníci měli
být seznámeni s péčí o nesoběstačného člověka. Pečující by měli mít dostatek trpělivosti,
tolerance a mezi nemocným a rodinou by mělo být dostatek respektu a lásky.
Měli by se také připravit na možné reakce, které se během péče o závislého člena
rodiny mohou dostavit. Do těchto reakcí řadíme zejména strach o jejich blízkého a jeho i svou
budoucnost, úzkost z utrpení jejich blízkých a může dojít až k úplné vyčerpanosti pečujícího.
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Rodina by také měla být připravena na negativní reakce svého příbuzného, které
mohou být důsledek jeho ztráty soběstačnosti a pocitu někdy až úplné závislosti na ostatních.
(Viqué, 2009)
Seneca ve svých úvahách nad stářím uvádí, že ve stáří se odrazí náš dosavadní život.
Přirovnává stáří k bortícímu se stavení, kde ho označuje, jako nezadržitelný proces při
kterém dochází ke změnám na většině orgánů a psychické labilitě. Zde podobně jako starý
zchátralý dům, ke kterému proces přirovnává, lze nechat dům spadnout bez povšimnutí, nebo
jej udržovat a pečovat o něho. (Gerontologické aktuality 1/2005)
Pro poskytnutí kvalitní péče je důležitá spolupráce se všemi členy ošetřovatelského
týmu a je důležité i zapojení rodiny do ošetřovatelského procesu. Spolupráce s rodinou nám
umožňuje lepší poznání člověka jeho minulost, zájmy, obavy, což nám může usnadnit
komunikaci s klientem a lepší spolupráci s personálem. (Zgola, 2003)
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2 Demence
2.1

Patofyziologie demence

2.1.1 Vymezení pojmu
Pojem demence, neboli v překladu z latinského jazyka de - od, z a mens - mysl, je
popisována jako snižování intelektových schopností ve srovnání s úrovní předešlou. (Bartoš,
Hasalíková, 2010)
Pidrman charakterizuje demenci jako syndrom, který vznikl v důsledku onemocnění
mozku, nejčastěji chronického, nebo progresivního. (Pidrman, 2007)
Při demenci dochází zejména k narušení kognitivních funkcí. Tyto funkce nám
umožňují komunikaci a adaptaci na zevní prostředí. Patří sem například poruchy paměti,
řečové schopnosti, pozornosti a další. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
Demence je proces, který má za následek celkové oslabení duševních schopností, kdy
dochází až ke ztrátě soběstačnosti nemocného.
Pro demenci existují obecná kritéria. Do těchto kritérií řadíme: viditelné zhoršení
krátkodobé i dlouhodobé paměti, poruchy osobnosti, soudnosti, abstraktního myšlení a
ostatních poznávacích funkcí. (Pidrman, 2007)

2.2

Příznaky demence
Příznaky demence lze rozdělit do tří základních skupin, které jsou označovány písmeny

A, B a C. Písmenem A neboli activities of daily life, označujeme poruchu aktivit denního
života a písmenem B neboli behaviour, jsou označovány poruchy chování. Písmenem C neboli
cognition, je označováno postižení kognitivních funkcí.
Typické je zejména porušení paměti a intelektu.
Dále demence zahrnuje také poruchy emocí, motivace, chápání orientace, poruchy
korových funkcí, kdy se objevuje například apraxie, psychotické příznaky a další. (Pidrman,
2007)
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Změny v oblasti paměti
Paměť je popisována jako schopnost informaci přijmout, uložit a znovu vybavit a také
jako proces, díky kterému si uvědomujeme sami sebe, své zážitky, znalosti a dovednosti.
(Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
U demence dochází nejdříve ke zhoršování paměti krátkodobé.
Paměť dlouhodobá bývá zachována i v pokročilejších fázích nemoci.
Při demenci bývají projevy poruch paměti spíše ve zhoršené orientaci, problémy se
získáváním nových zkušeností, dotazy, které se stále opakují, paranoidní představy, úzkostné
stavy nebo různé smyšlenky. (Zgola, 2003)

Poruchy jazyka neboli afázie
Pro pochopení těchto poruch, by nejdříve měla být rozlišena řeč a jazyk.
Řeč je charakterizována jako schopnost tvorby hlásek, zatímco jazyk je označován
jako schopnost přeměny myšlenky do slov a naopak myšlenku ze slov dešifrovat.
Například při demenci Alzheimerova typu, řeč je postižena velice zřídka, oproti tomu
jazyk bývá demencí postižen často.
U osoby trpících poruchami poznávacích funkcí je nutné rozlišit, zda nedokáží
formulovat myšlenku nebo nechápou význam slov. U lidí, kteří mají potíže s expresivním
jazykem, neboli s vyjádřením vlastních myšlenek, se může projevovat parafrázie, což je
užívaní synonym k vyjádření slova, které jim nejde vyslovit. Dále se můžeme setkat anomií,
což znamená, že člověk není schopen vyjádřit myšlenku vůbec, nebo se jí snaží popsat.
Vyskytují se také například problémy s vytvořením smysluplné věty a správného řazení slov.
(Zgola, 2003)

Poruchy pozornosti
Nemocní nejsou schopni začít nebo ukončit úkol. Jejich pozornost může ulpívat na
jednom jediném nepodstatném aspektu úkolu, kdy na úkol jako celek nemocný zapomíná.
Objevují se zmatené reakce, oslabená schopnost reagovat a neschopnost odolat rušivým
podnětům okolí. (Zgola, 2003)
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Poruchy úsudku, vhledu a abstraktního myšlení
Zde při současném snížení schopnosti kontroly projevů emocí a špatným zhodnocením
projevů nemocného ostatními může docházet ke vzniku konfliktních situací.
Člověk postižen těmito poruchami může reagovat takto: má sklon brát věci osobně,
trvá na svém zavedeném způsobu chování, není schopen předvídat důsledky, dochází ke
změnám v chování ve společnosti, odmítá pomoc v důsledku nedostatečného odhadu
skutečnosti nebo nechce přijmout důkaz, že jeho schopnosti jsou snížené.
Mezi další poruchy patří poruchy zraku, což má na člověka velký vliv. Tyto poruchy
mohou mít za následek například nerozeznávání osob nebo předmětů, různé iluze, hledání
věcí, zakopávání, pocity úzkosti a další.
Důležité je také zmínit poruchy v oblasti motoriky, kde je popisována porucha
pohybových vzorců, což bývá příčinou například ztráty sebepéče.
J. M. Zgola uvádí pět základních projevů demence, kam řadíme dysparxii, agnozii,
amnézii a různé poruchy pozornosti. (Zgola, 2003)

2.3

Přehled demencí
Důležité při dělení demence je především správná diagnostika, od které se odvíjí

následná a správná léčba dle příčiny demence.

Demenci lze dělit do dvou základních skupin:
1) demence atroficko - degenerativní neboli primárně degenerativní
Do této skupiny řadíme:
-

Alzheimerovu nemoc

-

frontotemporální demence

-

smíšenou (alzheimerovsko-vaskulární) demenci

-

demence u Parkinsonovy nemoci

-

Huntingtonovu choreu

-

demence s Lewyho tělísky

-

progresivní supranukleární obrnu
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2) demence symptomatické neboli sekundární
Tato skupina demencí je dále ještě dělena na demence vaskulární a ostatní
symptomatické demence.
Do této kategorie řadíme:
-

Demence ischemicko-vaskulárního typu

-

Demence infekční etiologie

-

Metabolicky podmíněné demence

-

Demence u hypovitaminóz a endokrinopatií

-

Demence intoxikační etiologie

-

Farmakogenní demence

-

Demence na podkladě normotenzního hydrocefalu

-

Posttraumatické demence

-

Demence při mozkových tumorech a paraneoplastické demence

-

Demence při kolagenózách
(Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

2.4

Stručná charakteristika jednotlivých demencí

2.4.1 Demence atroficko-degenerativní neboli primárně degenerativní
U této skupiny uvedených demencí s atroficko - degenerativním procesem je jako
příčina uváděna porušená funkce nervových buněk, snižování jejich počtu a jejich synapsí.
Dále dochází k tvorbě patologických bílkovin a jejich následnému ukládání. Za
důležitý jev je považována tzv. apoptóza, kdy dochází ke geneticky zakódované buněčné smrti.
U neurodegenearativních chorob se tyto geny aktivují častěji a naopak jinde je aktivace
nedostatečná. Jak již bylo uvedeno, dochází k tvorbě patologických bílkovin, například beta
amyloidu u Alzheimerovy choroby. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Vlivem neurodegenerace dochází ke snížené tvorbě a přenosu látek, které jsou
uvolňovány z nervových zakončení, sloužící pro přenos buněčné informace. Tyto látky se
nazývají neurotransmitery. U Alzheimerovy choroby dochází k poruše neurotransmiteru
zvaného acytylcholin a to již v raných stádiích nemoci.
Neurodegenerace má za následek porušení mozku a tím vzniku demence. (Kalvach,
Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
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Alzheimerova demence
Nejčastější ze všech demencí je Alzheimerova nemoc. Postihuje každého pátého
člověka nad 65 let. Jedná se o neurodegenarativní onemocnění, které se klinicky projevuje
jako demence. (Glenner, 2012)
Tato nemoc způsobí likvidaci mozkových buněk a tím dochází k zhoršování fyzických a
duševních schopností člověka. Neuropatologicky dochází k mozkovému extracelulárnímu
ukládání bílkoviny tzv. beta - amyloidu. Alzheimerova nemoc bude podrobně rozebrána
v následující kapitole. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Smíšenou (Alzheimerovo-vaskulární) demenci
U této formy demencí se častěji objevují deliria, přidružené deprese, fokální
neurologické příznaky a reflexologický nález bývá abnormní.

Demence s Lewyho tělísky
Výskyt této formy demence bývá častý, avšak bývá často zaměňována za Alzheimerovu
nemoc, případně za demenci vaskulární, nebo demenci při Parkinsonově chorobě. U této
demence bývá intraneuronální výskyt Lewyho tělísek a také v neuronech kortikálních dochází
stejně jako u Alzheimerovy nemoci k tvorbě plak, které obsahují beta amyloid. Dochází
k postižení centrálního acetylcholinergního systému a neurofibrilární tangles.
Mezi rysy této demence patří psychotické příznaky, halucinace bývají velmi časté.
Při krátkodobém časovém horizontu bývá průběh nemoci nestálý. V časovém
horizontu dlouhodobém bývá tato demence progredientní povahy. (Kalvach, Zadák, Jirák a
kolektiv, 2004)

Demence u Parkinsonovy nemoci
Typické u této nemoci bývá celková zpomalenost a značná zpomalenost procesů
myšlení, poruchy paměti a úbytek intelektu. Dochází k poruchám exekutivních funkcí, které se
projevují již časně. U této formy dochází k postupnému rozvoji demence, označované jako
podkorový typ demence, přičemž korové funkce nebývají výrazněji postiženy. Nedochází tedy
k rozvoji agnozie, apraxie ani afázie. Častý bývá výskyt depresivních nálad, někdy se objevují
příznaky psychotické. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Frontotemporální demence
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Tato skupina chorob má obdobné projevy. Někdy také bývají zaměňovány za
Alzheimerovu nemoc.
Tato forma demencí se projevuje častěji až v pozdějším věku.
Do této kategorie řadíme například Pickovu chorobu, která je neuropatologicky
rozpoznatelná přítomností Pickových tělísek. Dále můžeme uvést demenci 17. chromozomu
nebo i demence vzácné, například demence při amyotrofické laterální skleróze.
K počátečním projevům frontotemporální demence patří poruchy emotivity, nedostatek
společenského odstupu, poruchy sexuální kontroly. Porušená bývá vštípivost paměti. Dochází
ke změně osobností, apaticko-hypobulického syndromu, zhoršení symbolických funkcí a
hypoaktivitě. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Huntingtonova chorea
U této choroby dochází k chybné tvorbě proteinu zvaného huntigton. Nemoc se častěji
projevuje ve věku presenilním, než vyšším. Je geneticky přenosná. Objevují se neurologické
změny jako choreatiformní pohyby, které jsou spojeny s poruchami řeči a chůze.
Vzniku neurologických příznaků může předcházet demence podkorového typu. Bývají
zde poruchy výbavnosti, zapamatování, úbytek intelektu. Korové projevy, jako apraxie, afázie,
agnozie, nebývají pro tuto chorobu typické. Často bývá přítomna depresivní symptomatika.
(Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Progresivní supranukleární obrna
Tato forma demence je typická přítomností poruch chůze, častými pády a poruchou
okohybných svalů. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

2.4.2 Demence symptomatické (sekundární)
Do této kategorie, jak již bylo uvedeno, řadíme demence vaskulárního typu.
Tyto formy demence jsou zapříčiněny porušením mozkové tkáně různými ischemickými
změnami a tím odumíráním mozkových buněk. Příčinou bývají různé mikroinfarkty nebo
infarkty většího rozsahu, například v oblasti paměti.
Další zmíněnou skupinou jsou ostatní symptomatické demence. Zde bývá příčinou
zejména celková onemocnění organizmu, která způsobují:

47

•

infekce - Luetické demence, demence u lymské boreliózy, demence při aids,
prionové demence
V některých případech mohou infekční nemoci postihovat mozkovou tkáň

neboli encefalitidy a mozkové pleny meningoencefalitidy a mohou vyvolat demenci. S
tímto onemocněním se setkáváme i v současné době a to v souvislosti s rostoucí
prostitucí. Toto pohlavně přenosné onemocnění je způsobeno bakterií treponema
pallidum. Jednou z nejčastějších forem projevující se demencí je progresivní paralýza.
Tato forma demence má velice různorodý klinický obraz. Mohou se objevovat
neurologické příznaky, různé bludy, depresivní stavy. Příznaky se také mohou podobat
Alzheimerově nemoci. Další forma této infekce způsobující demenci jsou gummata
mozku. Jedná se o zánětlivá ložiska, která mají převážně kulovitý tvar.
•

intoxikace (alkoholové demence)

•

onemocnění nebo úrazy (na podkladě normotenzního hydrocefalu)
Zde se jedná o onemocnění, které je často podceňováno. Vzhledem k výskytu

této poruchy až po 60. roku života, je považováno pacientem, rodinou a často
i lékařem za proces, který je přičítán stárnutí. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
Tento hydrocefalus, kdy tlak likvoru je normální, se vyvíjí pozvolna. Příčinou
bývají úrazy nebo zánětlivé změny, ovšem příčinu se často určit nepodaří. Mezi hlavní
projevy patří právě demence, inkontinence moči i stolice a poruchy chůze. (Kalvach,
Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
•

posttraumatické demence
Tyto demence se vyskytují i ve vyšším věku, avšak často bývají příčinou

invalidizace především mladších lidí.
Morfologickým podkladem těchto demencí bývá kontuze mozku, případně
chronický, subdurální hematom nebo epidurální hematom. (Kalvach, Zadák, Jirák a
kolektiv, 2004; Jirák R., Holmerová, Borzová, 2009)
Příznaky jsou dány rozsahem a místem poranění. K poškození mozku úrazem
dochází při druhotném nárazu mozku do kostěných struktur, přičemž tento náraz
vzniká na opačné straně mozku, než působil náraz prvotní. Mezi nejcitlivější části
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mozku patří spánková oblast a oblast čelního laloku. (Jirák, Holmerová, Borzová,
2009)
Mezi nejtěžší formy traumatické demence patří apalický syndrom.
Tato demence, na rozdíl od ostatních, je charakterizována souvisejícím
úrazem, vývoj bývá poměrně rychlý a často mívá stacionární rys.
Vlivem úrazu dochází k poruše výkonných a poznávacích funkcí, poruchy
osobnosti a chování. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
•

při mozkových tumorech
Příčinou těchto demencí mohou být nádory primární, například (astroctom a

glioblastom) nebo mohou být příčinou metastázy do mozku. Při lokalizaci metastáz
mimo mozek dochází ke vzniku demence na podkladě paraneoplastické neboli limbické
encefalopatie. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
•

vlivem některých farmak, např. centrální anticholinergika

•

u lidí vyššího věku (farmakogenní demence)

•

metabolická onemocnění (metabolicky podmíněné demence)

•

nedostatek vitamínů (demence u hypovitaminóz)
Mezi základní příznaky patří průjmy a záněty. Tato forma byla první léčitelnou

demencí. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

2.5

Diagnostika demencí
Lidé postižení demencí mnohdy o svých potížích nemluví nebo ani netuší, že nějaké

potíže mají. Zpočátku často ani jejich okolí neví, že tímto onemocněním trpí. Projevy demence
nemusí být na první pohled vidět, proto je důležité mít dostatek informací v oblasti možností
diagnostiky a včasného rozpoznání onemocnění. Včasná diagnostika je důležitým faktorem při
zahájení správné léčby a následně i možnosti poskytnout pečujícím dostatek informací.
(Bartoš, Hasalíková, 2010)
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V současné literatuře je popisována diagnostika od základních testů kognitivních
funkcí, až po speciální vyšetřovací metody prováděné odborníky.
Při podezření na demenci je nejdříve zjišťována anamnéza, která je dělena na obecnou
anamnézu s kognitivní poruchou a specifickou anamnézu osob s kognitivní poruchou.
Anamnéza osobní zahrnuje odhad intelektu před tím, než došlo ke vzniku kognitivních
poruch. (Bartoš, Hasalíková, 2010)
Zde je posuzován například věk, nejvyšší dosažené vzdělání a profese.
Dále bývají zjišťovány první projevy, průběh a příznaky. Za důležité je považováno
zjištění prvního projevu a jeho charakter.
Posuzujeme také onemocnění cév, zejména hypertenzi, které může být příčinou poruch
kognitivních funkcí. (Bartoš, Hasalíková, 2010)
Dalším důležitým bodem je posouzení účinnosti farmakoterapie a její případná
úprava. Jako příklad problému, které vznikají v souvislosti s medikamentózní léčbou, lze uvést
nepravidelnost užívání léků, zapomínání užívání nebo nesprávná dávka. Je také třeba
posouzení stavu metabolismu orgánu vzhledem k dávce. Některé léky mohou být zcela
nevhodné ve vztahu ke kognitivním funkcím. (Bartoš, Hasalíková, 2010)
Je-li to možné, pro objektivní posouzení stavu, vedeme rozhovor i s blízkou osobou.
Jak již bylo zmíněno, anamnéza se dále dělí na anamnézu specifickou.
Tato anamnéza zahrnuje posouzení tří oblastí, což jsou:
•

Aktivity denního života (A activities daily livin)

Zde hodnotíme schopnosti člověka v běžném životě. Aktivity jsou děleny na základní,
kam patří příjímání potravy, hygiena, používání toalety, schopnost obléknout se a pohyblivost
a aktivity instrumentální, na které bychom se měli zejména zaměřit, jelikož bývají postiženy
dříve, než základní. Mezi instrumentální aktivity řadíme: přípravu jídla a nápojů, domácí
práce, nakupování, hospodaření s financemi, cestování, používání telefonu a užívání léků.
(Bartoš, Hasalíková, 2010)
•

Posuzování nálady a chování (B behaviour).
Při anamnéze poruch chování vedeme rozhovor s příbuzným nebo pečujícím

z důvodu chybějícího vlastního náhledu vyšetřovaného. Zde se zaměřujeme na změny
osobnosti, změněná pohybová aktivita, nevhodné sexuální chování, změněné vztahy
nebo například podrážděnost a apatie.
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Anamnéza poruch nálad je zaměřena zejména na výskyt depresí. Projevy
depresí ve stáří bývají často odlišné od depresí v dospělosti. U seniorů mohou mít
deprese netypické příznaky nebo mít příznak pouze jeden jediný. U tohoto rozhovoru
se zaměřujeme na tělesné projevy, například poruchy vyprazdňování, depresivní
náladu, energii, vztahy k dětem, přátelům, chuť k jídlu nebo například spokojenost se
životem. Pro rychlé zhodnocení nálady můžeme uvést dotazník Geriatric depression
scale (GDS). V tomto dotazníku pacient volí odpověď buď ano, nebo ne. Často bývá
používána varianta s 15-ti otázkami. Dotazník je vyhodnocen dle počtu negativních
odpovědí nebo dle šablony. (Bartoš A, Hasalíková,2010)
•

Zhodnocení kognitivních funkcí (C cognitive).
Lze pomocí různých testů. Jejich poruchu však můžeme odhalit již při

rozhovoru nebo anamnéze. Oblíbeným orientačním testem je "Test kreslení hodin". V
tomto testu lze posoudit schopnost plánování a soustředění, sématickou a prostorovou
paměť, zrakově-motorickou koordinaci nebo například exekutivní funkce.
Mezi další uvedené testy jsou například "Sedmičkový test", který spočívám
v odčítání čísla 7 od čísla 100. Tento test je součástí jednoho z nejpoužívanějšího testu
kognitivních funkcí a to testu nazývaného jako "Krátký test kognitivních funkcí" neboli
"Mini mental state examination" (MMSE). Test slouží k detailnějšímu posouzení
celkových globálních kognitivních funkcí. Tímto testem lze odlišit středně těžký stupeň
demence od normálního stárnutí. Nevýhodou tohoto testu je nízká citlivost k
počínajícím poruchám a možné ovlivnění stupněm vzdělání. Při odhalování

Alzheimerovy choroby jsou hlavními třemi ukazateli v testu:
1) časová orientace
2) sedmičkový test
3) vybavení 3 slov

Používanými testy jsou také jednoduché paměťové testy, časoprostorové
orientace, testování řečových schopností, test slovní produkce nebo například ne tolik
známé testy, jako Addebrookský kognitivní test. Test vychází z již uvedeného testu
MMSE, avšak je podrobnější a lze posoudit vyšší počet kognitivních funkcí.
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Literatura uvádí také Montreálský kognitivní test, který ovšem není tolik
využíván, ačkoli u něho nejsou některé nevýhody, jako u testu MMSE.
Dalším krokem při podezření na poruchu kognitivních funkcí či demence by
mělo být případné laboratorní vyšetření a vyšetření kardiopulmonálního systému.
Při pochybnosti, zda se jedná o normální stárnutí, mírnou kognitivní poruchou či
demenci je vhodné neuropsychologické vyšetření. (Bartoš, Hasalíková, 2010)
U všech pacientů s demencí by mělo být provedeno CT mozku. Zde lze odhalit
například tumory, vaskulární změny, hydrocefalus nebo například subdurální
hematom.
Další speciální vyšetřovací metodou je magnetická rezonance (MR). Slouží
k upřesnění diagnostiky a případnému posouzení k odlišení Alzheimerovy choroby,
Alzheimerovy choroby s vaskulárními změnami, nazývána také jako smíšená demence
a při diagnostice vaskulární demence.
Pro posouzení metabolické aktivity neuronů dle prokrvení jednotlivých oblastí je
používána metoda, nazývána jako jednofotonová emisní počítačová tomografie
(SPECT). (Bartoš, Hasalíková, 2010)
Uplatňuje se při odlišení Alzheimerovy nemoci od demence vaskulární nebo
frontotemporální. Lze také provádět vyšetření mozkomíšního moku, což má význam
v diagnostice Creutzfeld – Jakobovy nemoci (CJN). Tato nemoc nemá zcela
objasněnou etiologii, avšak předpokládá se, že příčina může být v malých
proteinových částicích, způsobujících houbovité změny mozkové tkáně. Při tomto
onemocnění je využíváno také vyšetřovací metody EEG. (Jirák, Holmerová, Borzová,
2009; Bartoš, Hasalíková, 2010)
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2.6

Rizikové faktory demence
Uvádí se, že jedním z hlavních rizikových faktorů je zvyšující se věk. Například výskyt

demencí u lidí nad 85 let se pohybuje až okolo 50%. (Jirák., Holmerová, Borzová, 2009)
Příčinu vzniku demencí bohužel neznáme. To platí především pro degenerativní formy
demence (Alzheimerova nemoc, nemoc s Lewyho tělísky). Při demenci vaskulární bývá
příčinou převážně aterosklerotické postižení cév, ovšem přesně zatím nelze říci, které faktory
opravdu demenci způsobují. V současné době již existuje velké množství poznatků
o rizikových faktorech demence.
Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. (2007) ve své knize uvádí jako rizikové faktory:
•

Věk

Je známo, že výskyt demence bývá zejména u osob vyššího věku, avšak může se objevit
kdykoliv. Vzácně se může objevit i před 60. rokem života. Nelze však s určitostí říci, že věk je
samostatný rizikový faktor, příčinou může být výskyt jiných rizikových faktorů typických pro
vyšší věk.
•

Pohlaví

Dle většiny studií nebyl prokázán rozdíl výskytu demence u jednotlivých pohlaví,
ovšem některé studie naopak prokázaly, že u mužů je větší riziko výskytu demence cévního
původu. U žen bylo prokázáno větší riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou.
•

Genetické faktory a rodinný výskyt

Při výskytu demence před 60. rokem bývá často příčinou i dědičný faktor.
Méně zřejmá je role genetických faktorů v pokročilejším věku.
Při výskytu Alzheimerovy nemoci u blízkých příbuzných má člověk třikrát až čtyřikrát
vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění.
Výskyt Alzheimerovy nemoci je také ovlivněn jedním z genů, který kóduje tzv
apolipoprotein E.
Tyto rizikové faktory ovšem neplatí pro jednotlivce, ale pro velké soubory, jelikož
velká část populace, i vzhledem k pozitivní rodinné anamnéze i nepříznivým apo E fenotypem,
Alzheimerovou nemocí neonemocní.
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•

Vzdělání

Dle některých studií je prokázáno, že u lidí s vyšším vzděláním je výskyt Alzheimerovy
nemoci méně častý. Vědcům ale není doposud jasné, zda se jedná o úroveň vzdělání
samotnou, socioekonomický status nebo přirozenou úrovní inteligence.
Protektivním faktorem může být psychická aktivita v průběhu života.
•

Vaskulární nemoci a cévní mozkové příhody

Po cévní mozkové příhodě se demence rozvine přibližně u třetiny populace.
Při

vaskulárním

postižení

mozku

dochází

k časnějším

projevům

demence

Alzheimerova typu.
Náchylnější k rozvoji demence jsou také lidé, kteří mají onemocnění ovlivňující
cirkulaci (například diabetici, hypertonic a také osoby s onemocněním srdce).
•

Kouření

Existují studie, které označovaly kouření za protektivní faktor demence Alzheimerova
typu, avšak toto tvrzení nebylo zcela prokázáno.
Kuřáci mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a dle studií mají i větší
sklon k výskytu demence.
•

Alkohol

U osob, které požívají alkohol ve zvýšeném množství a delší dobu, se může vyskytovat
demence i další somatické důsledky zapříčiněné nadměrnou konzumací alkoholu. Uvedená
onemocnění mohou být důsledkem nejen přímého působení alkoholu, které je pro organismus
toxické, ale také nedostatku vitaminů alkoholiků. Otázkou stále zůstává, zda působení malých
dávek alkoholu může byt považováno za ochranný faktor.
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•

Poranění hlavy

V současné době je úraz hlavy považován za významný rizikový faktor. U osob trpících
Alzheimerovou chorobou některé studie ukázaly, že úrazy hlavy se vyskytují 2 krát častěji, než
v populaci.
•

Protizánětlivé léky a substituční hormonální terapie

Dle některých studií u osob, které užívají protizánětlivé léky, například na revmatoidní
artritidu nebo ženy s hormonální antikoncepcí, je riziko Alzheimerovy nemoci nižší. Prozatím
je však toto tvrzení stále předmětem výzkumu.
•

Deprese

Lidé vyššího věku trpící depresí jsou 3-4 krát častěji ohroženi rizikem vzniku demence.
U deprese není zcela zřejmé, zda se jedná o samostatný rizikový faktor nebo je pouze
jedním z příznaků.
•

Další faktory

Mezi další faktory demence řadíme různé infekční onemocnění (například AIDS) nebo
nedostatek vitamínu. V tomto případě léčba může mentální stav zlepšit. Onemocnění demencí
ve vyšším věku však bývá těmito faktory způsobená málokdy. Parkinsonova choroba, RS a
další onemocnění mozku se také mohou projevovat demencí. Klinický obraz podobný demenci
se také může vyskytovat u onemocnění různých systémů (onkologičtí pacienti, pacienti
s onemocněním jater a srdce).
•

Tělesná a duševní aktivita

Studie z posledních let prokázaly menší výskyt demence u osob, které se pravidelně
věnují společenským a mentálním aktivitám. Jako nejvhodnější aktivity můžeme označit řešení
problému, učení se novým věcem, různé luštění, zahrádkaření, kulturní a společenský život.
•

U spousty nemocných rizikový faktor známý není.

(Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol., 2007)

55

2.7

Terapie demence
U demencí je včasná diagnostika důležitým faktorem pro zahájení léčby.
Léčba rozdělena dle typu demencí:

2.7.1 Terapie forem demence atroficko – degenerativního původu
Do této skupiny řadíme jednu z nejčastěji se vyskytujících demencí, kterou je
Alzheimerova choroba. Léčba tohoto onemocnění bude popsána podrobněji v další části.

Smíšená (Alzheimerovo-vaskulární) demenci
Léčba bývá obdobná jako u Alzheimerovy choroby. Vzhledem k vaskulárním změnám
je nezbytná léčba chorob ischemických, hypertenze a také léčba diabetu.

Demence s Lewyho tělísky
Pacienti jsou mimořádně citliví na neuroleptika a to především neuroleptika první
generace.
Léčba této formy demence spočívá zejména v podávání inhibitorů acetylcholinesteráz.
Předpokládá se ještě větší nedostatek acetylcholinergní, než u Alzheimerovy nemoci.

Demence u Parkinsonovy nemoci
U této formy demence bývají někdy bludy a halucinace vyvolány samotnými
antiparkinsoniky. V tomto případě je možné dávku snížit nebo použít antipsychotika (klozapin,
qunetapin). Tyto léky nezhoršují motorické příznaky Parkinsonovy nemoci. Ostatní
antipsychotické léky mohou motorické příznaky Parkinsonovy nemoci naopak zhoršit.
Vzhledem k postižení cholinergního systému bývají používány léky nazývané kognitiva. Jedná
se o inhibitory cholinesterázy, které příznivě ovlivňují kognitivní funkce. Tyto účinky byly
prokázány u rivastigminu, u něhož byla schválena indikace pro léčbu Parkinsonovy nemoci.
Vzhledem k možné přítomnosti depresivních příznaků bývají dále používána antidepresiva
SSRI neboli selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu.
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Frontotemporální demence
Nebývá atrofie hippokampů, ani deficit acetylcholinergního systému. Deficit zde bývá
zejména v oblasti systému serotonergního, z čehož vyplývá i terapie, která je zaměřena
zejména na použití látek, které zvyšují serotonergní přenos. Jako příklad můžeme uvést
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

Huntingtonova chorea
Na Huntingtonovu choreu prozatím neexistuje specifická léčba.

Progresivní supranukleární obrna
Na tuto nemoc léčba prozatím neexistuje a končí smrtí.

2.7.2 Léčba symptomatických sekundárních demencí
Demence ischemicko - vaskulárního typu
Vzhledem k acetylcholinergnímu deficitu, i když ne tak výraznému jako u AN, bývají
používány inhibitory cholinesteráz, například rivastigmin a donepezil. Ke snížení tvorby
intravazálních trombu se používá v malých dávkách kyselina acetylsalicylová. Dále bývají
používány látky vazoaktivní typu pentofilinu (trental, agapurin). Vhodná jsou také některá
neuroprotektiva, například memantin. Pozitivní účinek má také extrakt z ginkgo biloba.
Velmi důležité je preventivní opatření antikoagulační léčbou, zejména u změny
srdečního rytmu a fibrilace síní. Jednou z možností jsou také revaskulizační postupy na
karotických tepnách. V neposlední řadě je také velmi důležitá léčba somatických nemocí,
především rizikových faktorů aterosklerózy, kterými jsou hypertenze, diabetes mellitus,
ischemické choroby srdeční a hypercholesterolemie. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Demence infekční etiologie
Do této skupiny řadíme demence luetické, při lymské borelióze, AIDS a prionové.
U těchto demencí bývá léčba zaměřena na příčinu. U luetických je především
antibiotická, kdy jsou podávány infuzně vysoké dávky penicilinu, tetracykliny, případně
cefalosporiny 3. generace.
Demence, vyskytující se u AIDS, prozatím léčitelná není. (Kalvach, Zadák, Jirák a
kolektiv, 2004)
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Metabolicky podmíněné demence
Zde u těchto demencí dochází k poruše látkové přeměny, což má za příčinu vznik
demencí, které jsou ve většině případů po odstranění příčiny zcela vyléčitelné. (Kalvach,
Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Tyto demence bývají převážně reverzibilní, kdy po léčbě příčiny je dělíme na
hereditárně nepodmíněné a hereditárně podmíněné.
U hereditárně nepodmíněných demencí ve vyšším věku bývá příčinou chronické jaterní
selhání nebo při uremii.
Demence hereditárně podmíněné, například Wilsonova choroba, se vyskytují zejména
ve středním věku. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Tato forma bývá podmíněna geneticky. Příčinou bývá porucha tvorby bílkoviny zvané
ceruloplazmin, přenášející v těle měď, přičemž dochází k ukládání mědi zejména v mozku,
játrech a očích.
Onemocnění bývá léčeno podáním látek vychytávající měď z organizmu. (Kalvach,
Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Z metabolických faktorů, které mohou zhoršovat demence, můžeme uvést dehydrataci.

Demence u hypovitaminóz a andokrinopatií
U těchto demencí se můžeme setkat s formou demence nazvanou pelagra. Příčinou je
nedostatek vitamínu, nezbytného pro správné úrovně poznávacích funkcí, niacin. (Kalvach,
Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Demence intoxikační etiologie
Nejčastějším typem je demence alkoholová, přičemž ke zlepšení příznaků je nezbytná
celoživotní abstinence. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Farmakogenní demence
Bývají vratné a zcela vyléčitelné. Výskyt bývá především u lidí vyššího věku, mající
organické postižení mozku, případně u osob se závažnými tělesnými poruchami. Příčinou
bývá užívání více léků najednou neboli polypragmazie, kdy může docházet k vzájemnému
ovlivňování léků. Léky způsobují poruchy krátkodobé paměti. Příčinou bývají zejména léky,
které nepříznivě ovlivňují acetylcholinergní systém, například některá antidepresiva,
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benzodiazepinové léky, případně anxiolytika. Poruchu paměti mohou také způsobovat léky
používané v léčbě onkologických pacientů. (Jirák., Holmerová, Borzová, 2009)

Demence na podkladě normotenzního hydrocefalu
Léčba zde bývá hlavně chirurgická, kdy je přebytečný likvor odváděn do cévního
řečiště. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

Posttraumatické demence
Léčba při těžkých poranění mozku s kómatem probíhá na jednotkách intenzivní péče,
která spočívá zejména v podávání léků ovlivňujících jeho prokrvení a výživu.
Je důležité se zaměřit na rehabilitaci poznávacích funkcí a různých svalových skupin.
Velmi důležitou součástí léčby je zejména podpora ze strany rodiny. (Jirák.,
Holmerová, Borzová, 2009)

Demence při mozkových tumorech a paraneoplastické demence
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, příčinou této demence bývají nádory
primární či metastáze v mozku, od čehož je odvozena i terapie.

Demence při kolagenózách
S těmito vzácnými demencemi se setkáváme zejména ve středním věku, ale výskyt bývá
i ve vyšším věku. Zde se jedná především o demence u lupus erytromatodes. (Kalvach, Zadák,
Jirák a kolektiv, 2004)
Toto onemocnění patří mezi revmatické nemoci, avšak u některých případů dochází
k postižení mozkové tkáně a dochází k projevům demence. (Jirák., Holmerová, Borzová, 2009)
U tohoto typu onemocnění je terapie zaměřena na základní onemocnění.

(http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/demence-475775)
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2.8

Specifika péče o pacienty s demencí
Výklad je určen laickým pečovatelům, stranou ponechávám poznatky ohledně péče

týkajících se profesionálních pečujících.
Potřeby pacientů a z nich vyplývají péče, se liší dle fáze onemocnění. Jednotlivé fáze je
tedy nutné nejdříve charakterizovat. Závislost pacienta nezpůsobuje pouze demence, ale také
další faktory, které onemocnění ovlivňují. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

2.8.1 Fáze demence
Příznaky demence dělí vědci do třech fází, avšak jednotlivé symptomy demence se
mohou vyvíjet různou rychlostí.

První fáze demence je označována jako demence mírná, počínající
Demenci v této fázi je obtížné rozpoznat. Mezi příznaky této fáze patří zmatenost,
poruchy paměti a to zejména krátkodobé, afázie neboli poruchy řeči, viditelné potíže při
používání různých pomůcek a přístrojů, zhoršená pozornost, deprese, úzkost, zhoršené
racionální uvažování a zhoršení úsudku. (Glenner, 2012)

Druhá fáze je rozvinutá demence
U této fáze bývají příznaky z fáze první, avšak bývají více zřetelné, kde se navíc
objevuje neklid a agitovanost, dezorientace, zhoršení dlouhodobé paměti, myšlení bývá
ulpívavé a repetitivní, objevují se motorické potíže a problémy s vnímáním, dále hypertonie,
což je nejisté a ztuhlé držení těla, obtíže s používáním toalety a kontinencí a další potíže při
vykonávání denních aktivit. (Glenner, 2012)

Třetí fází je demence terminální, pokročilá
V této fázi demence je již nezbytná asistence a stálý dohled. Zde se u pacientů objevují
bludy a halucinace, močová a střevní inkontinence, problém s polykáním s rizikem aspirace,
úbytek na váze, pacienti ztrácí schopnost reagovat na dění v okolí a je porušená reakce na
různé podněty. (Glenner, 2012)
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2.8.2 Specifika potřeb pacientů v různých fázích demence
Počínající mírná demence
V této fázi onemocnění člověk prozatím nepotřebuje stálý dohled ani péči a je
relativně soběstačný.
Pro plánování péče je velmi důležité včasná a správná diagnostika. Stává se, že
správné určení diagnózy trvá několik měsíců i let. Příčinou může být i nedostatečná
informovanost veřejnosti o příznacích tohoto onemocnění. Z hlediska socioekonomického
představují demence problém, který lze srovnat s onkologickými a kardiovaskulárními
nemocemi. Pro pacienta je včasná diagnostika velmi důležitá pro plánování budoucnosti a
učinit rozhodnutí, dokud to ještě jeho stav dovoluje. Do těchto rozhodnutí patří majetková
vyrovnání, vyjádření souhlasu či nesouhlasu s následným léčebným postupem, určení
opatrovníka a další. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
Lékař by měl pacienta informovat o průběhu onemocnění, dalším vývoji a měl by
poskytnout dostatek informací o různých možnostech pomoci a podpory lidem s tímto
onemocněním. Zdrojem opory těchto lidí mohou být také jejich sousedé a přátelé.
Významnou roli hraje také rodina, která by měla být dostatečně poučena o nemoci
blízkého člověka a dohodnout se na poskytování péče. Stává se, že rodina nebo samotní
pacienti onemocnění často skrývají a nedokáží o pomoc požádat. Při péči o takového člověka
je důležitá pravidelnost (například soused se staví vždy ve stejný den v týdnu a zajdou na
fotbal, vnuk se dostaví každý druhý víkend apod.). (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
Demenci v počátečních stádiích mohou provázet deprese a úzkosti, proto je nezbytné
po těchto změnách pátrat. Přístup by měl být komplexní.
Snažíme se vyvarovat užívání léků, které mohou způsobit zhoršení poznávacích funkcí.
(benzodiazepiny či některá antidepresiva). Pro pacienta je také velmi důležitá psychologická
podpora, kterou je možno poskytnout ve formě konzultací s psychologem, což lidé vyhledávají
častěji nebo je možno vyhledat svépomocné skupiny. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
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Fáze rozvinuté demence
V této fázi je nezbytný nepřetržitý dohled a péče. Vyžaduje specifické přístupy ve
farmakoterapii, ale především specifické přístupy nefarmakologické.
Měl by být kladen důraz zejména na pacientovu bezpečnost, jelikož v tomto stádiu
nemoci bývá člověk ohrožen blouděním a vyskytuje se problémové chování. Je nezbytné
zdůraznit, že tito lidé jsou nemocní a jejich změněné chování může být důsledek demence.
(Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

2.8.3 Obecné zásady při péči o pacienty s demencí
Při péči o pacienty s demencí je důležitý správný přístup. V přístupu k těmto
pacientům je velmi důležitá trpělivost, empatie, správná komunikace včetně komunikace
neverbální. Na pacienta bychom si měli udělat dostatek času a nespěchat na něho. Měli
bychom ho respektovat jako individuální lidskou bytost, a nebát se s pacientem zasmát. Stále
sledujeme stav nemocného a snažíme se zjišťovat jeho potřeby.
Je důležité, aby pečující byl s nemocným neustále v kontaktu, podporoval ho, vedl a
tím zamezil případným nedorozuměním a zmatkům. Tímto se snažíme usilovat o co nejmenší
konfrontaci člověka se svou nedostatečností a nesoběstačností. Péče o člověka s demencí by
neměla být zaměřena pouze na uspokojování jeho základních potřeb, ale také na potřeby
lásky, uznání, seberealizace, sounáležitosti, bezpečí a jistoty.
Vzhledem k náročnosti péče, která je často dlouhodobá a vyčerpávající, je důležité,
aby pečující uměli péči zorganizovat. Měli by být dostatečně informováni o nemoci. Pečující a
blízkého s demencí brát jako partnera, osobnost, individualitu a svého blízkého. Nemocný by
neměl být považován za předmět péče pouze z profesionálního hlediska. Pečující by také měli
myslet na sebe a nevěnovat pacientovy veškerý svůj volný čas na úkor svých zálib, což může
vést k vyčerpání jejich sil až syndromu vyhoření.
Předpoklady profesionálních pečujících:
-

psychický klid

-

fyzická zdatnost

-

dostatečné vzdělání

-

umět kvalifikovaně péči poskytnout

Pro snadnější pochopení člověka s demencí by měli být pečující dostatečně
obeznámeni s projevy této nemoci a tím lépe pochopí pacientovo chování v určitých situacích.
Měli bychom mít na paměti, že člověk s demencí, i navzdory nemoci, je stále jedinečný, je
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cennou lidskou bytostí a vždy k němu přistupujeme s respektem. Zvýšená potřeba podpory a
zranitelnost u těchto osob je zapříčiněna poklesem kognitivních funkcí.
I přesto, že jsou příznaky demence známy, může onemocnění probíhat a ovlivňovat
jedince různým způsobem. Také okolí může mít rozdílné reakce v řešení problému
s nemocným.
Nesmíme také zapomínat na pocity a potřeby osob s touto nemocí.

2.8.4 Jak přistupovat k člověku s demencí
Osobnost nemocného - získání co nejvíce informací o nemocném má na péči, jejímž
cílem je dobrá kvalita života a navázaní kontaktu s nemocným, velký vliv, jelikož pečující
pacienta lépe znají a dokáží jeho příznaky analyzovat. Informace se snažíme získat zejména
od rodiny formou rozhovoru nebo například různých dotazníků. Veškeré údaje bychom měli
zaznamenat a předat dalším pečujícím. Zjišťuje pacientovy zvyky, potřeby, oblíbené knihy,
hudbu, způsob jeho života, jeho rituály a další. Zda je pacient spokojený můžeme zhodnotit
dle jeho nonverbálního projevu. Nemocného při jednotlivých činnostech sledujeme, zjišťujeme
jeho přání a pozorujeme reakce, protože někteří svá přání a pocity nedovedou vyslovit.
Volíme individuální přístup. I přes stejnou diagnózu bývají jejich potřeby rozdílné. Pacient by
měl být brán jako osobnost, přestože ho nemoc může ovlivňovat různými způsoby.
(Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Vztah mezi pacientem a pečujícím - tento vztah je základem péče. Jeho součástí je
zjišťovat pacientovy potřeby a zkoumat jeho chování. Lidé s demencí trpí pocity nejistoty a
nižší sebedůvěrou, z čehož vyplývá především potřeba sociální opory. (Holmerová,
Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Dobré přijetí - člověk s touto nemocí by měl být respektován a brán vážně. Péči
bychom měli přizpůsobit dle jeho individuálních potřeb. Nemocnému dáváme najevo, že
o něho máme opravdový zájem, rádi ho vidíme a záleží nám na něm. Dobré přijetí by mělo
také znamenat, že nevidíme jen pacientovu diagnózu, ale vnímáme ho jako celého člověka.
Vhodné přijetí je předpokladem toho, aby se pacient cítil dobře.
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Zdvořilost - nemocnému bychom neměli vyčítat jeho nedostatky a kritizovat ho, mohl
by se cítit zahanbeně a jeho chování by mohlo být až agresivní. (Holmerová, Jarolímová,
Suchá a kol. 2007)

Ocenění - k člověku s demencí je vhodné přistupovat, pokud je to možné, stejným
způsobem, jako před onemocněním. Pro nemocného je důležité ocenění a pocit vlastní
hodnoty. Z tohoto důvodu by pečující měl přistupovat trpělivě, snášenlivě a s flexibilitou.

Podpora dobré nálady - zde je důležitá vhodná volba aktivit pro nemocného, měli
bychom zvolit aktivity, které mu přinášejí radost, mohou se kladně projevit a vyhýbat se
situacím, které by nemocný už nemusel zvládnout. Snažíme se jednotlivé činnosti přizpůsobit
tempu nemocného a zvolit způsob, který mu vyhovuje. Důležitá je zejména podpora jejich
autonomie. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Paměť - i vzhledem k tomu, že nemocný již trpí poruchou paměti, máme možnost
využívat celou řadu pomůcek. U počátečních stádií demence je možné použití štítků s nápisy,
nástěnky se zprávami, velký kalendář a další. Tyto pomůcky slouží k podpoře paměti, její
udržení na určité úrovni a jsou využívány také ke zlepšení orientace v realitě. Vzhledem
k tomu, že člověk trpí poruchou paměti, je pro něho důležitá stabilita, vědět co může očekávat,
opakování a již zavedené postupy. Individuální přístup a dohodnuté postupy pečujícího týmu
prováděné s trpělivostí a klidem, které nemocnému navozují pocit bezpečí. (Holmerová,
Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Sociální schopnosti - podporováním kontaktů a vztahů s okolím, například přímá
setkání či během různých činností, bychom se měli snažit u nemocného člověka snížit riziko
izolace, uzavření se do sebe a apatii. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Zavedení více stereotypů - přizpůsobené prostředí a pravidelný řád je pro
nemocného vhodný nejen vzhledem k jeho poruše paměti, ale také mu usnadní různá
rozhodování. Takový člověk se pak může cítit více v bezpečí. Je však vhodné zařadit i více
takových aktivit, jako například údržba zahrádky, vycházky, vyrazit za kulturou nebo jen
povídání s přáteli, jelikož každodenní stereotyp může být pro pacienta i pečujícího natolik
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stresující, že může docházet k různým konfliktům ve vztahu. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a
kol. 2007)

Podpora nemocného v soběstačnosti - podpora soběstačnosti znamená nejen úlevu
pro pečujícího, ale zároveň má význam pro snížení úzkosti nemocného, zachování sebedůvěry
a pocitu vlastní hodnoty.

Podpora důstojnosti a respekt k nemocnému - náš přístup k nemocnému se může
významně odrážet na chování pacienta. Takto nemocný člověk vnímá, jak k němu
přistupujeme, reaguje na naši náladu i emoce a nevhodné chování může u jedince vyvolávat
agresi nebo neklid. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Povzbuzení nemocného a zadávání jednoduchých úkolů - u těchto osob je velmi
omezená schopnost podněty přijmout a následně zpracovat. Snažíme se dbát na kontrolu
stimulů a zabránit tomu, aby byl nucen často rozhodovat mezi více možnostmi. Nemocného
aktivizujeme vzhledem k jeho možnostem a úrovni postižení. Zdravý člověk se s normálním
přiměřeným množstvím podnětů bez potíží vyrovná, ovšem u osoby s demencí může dojít
k neklidu a strachu. Jako příklad můžeme uvést některé pro pacienta neznámé zvuky, které si
neumí vysvětlit. V průběhu onemocnění se snažíme stále více o jednodušší aktivizaci a kratší
dobu soustředění. Aktivity pacientovy pouze nabízíme a nikdy ho do ničeho nenutíme.
Aktivizace pacienta by měla být stále konkrétnější, pomoc by měla být stále
intenzivnější a používáme předvádění. Měli by být zapojeny všechny smysly, u zraku se
snažíme pacienta zabavit četbou, obrázkovými časopisy, fotografiemi a televizí. Sluch můžeme
ovlivnit posluchem hudby, zpěvem nebo předčítáním. U hmatu lze použít hračky s jemným
povrchem, vlnu, hadříky i živá zvířata. Čich stimulujeme kosmetikou, vůní jídla nebo
sladkostmi. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Bezpečnost - zde musíme dbát zejména na bezpečnost prostředí. Vzhledem k poruše
paměti a koordinaci pohybu je riziko poranění zvýšené. Při vytvoření bezpečného bydlení
bychom se měli zaměřit například na zabezpečení přístupu k elektrickým či plynovým
spotřebičům, zajistit klíče a zámky, aby se nemocný vždy mohl vrátit domů, zabezpečit
elektrické kabely, odstranění pohyblivých koberců z důvodu rizika zakopnutí, vstupu na
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schodiště, odstranění nebezpečných a ostrých předmětů, chemické prostředky z dosahu, léky.
Využíváme speciálních pomůcek, jako jsou madla, signalizační zařízení, dveře a další.

Podpora fyzického a duševního zdraví - posílení fyzického i duševního zdraví lze
pomocí kinezioterapie, výběrem vhodných pohybových aktivit nebo masážemi s ohledem na
stav pacienta. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Získat co nejvíce ze současných schopností nemocného - činnosti takto zaměřené
slouží k posílení pacientovy sebedůvěry, sebeúcty a dávají jeho životu smysl a cíl. Činnost,
kterou právě děláme, bychom měli popisovat a slovně doprovázet. V rámci přípravy aktivit,
zaměřených na jeho původní povolání a záliby, je důležitá kreativita a flexibilita z důvodu
pacientova onemocnění, které ho mění. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. 2007)

Vyhýbat se konfliktům - konflikty mohou vznikat v případě, že pečující si
neuvědomují příčinu pacientova chování. Je důležité vědět, že příčinou je nemoc, nikoliv vina
či chyba nemocného. S tím také souvisí, jak se vyrovnáme a přijmeme, že blízký člověk trpí
touto nemocí. Konflikty způsobují zhoršenou spolupráci s nemocným, nabourání důvěry a
také snižují kvalitu života jak nemocného, tak pečovatele. (Holmerová, Jarolímová, Suchá a
kol. 2007)

2.8.5 Dopad na pečovatele
Pro pečovatele bývá náročný zejména proces, kdy dochází ke změně osobnosti
nemocného.
Vzhledem k tomu, že toto onemocnění není léčitelné, může u pečovatelů docházet ke
stavům zoufalství a bezmocnosti. Rodinní příslušníci se s těžkou nemocí vyrovnávají dle fází
Elizabeth Kübler - Rossové:
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Tab. 3
Fáze umírání podle Kübler-Ross
Fáze
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Projevy
Co s tím?
„Ne, já ne, pro mne to neplatí.
Negace
To není možné.“
Navázat kontakt, získat důvěru.
šok, popírání „To je určitě omyl.“
Zaměnily výsledky.“
Agrese
„Proč zrovna já?“
hněv,
„Čí je to vina?“
Dovolit odreagování, nepohoršovat se.
vzpoura
Zlost na zdravotníky…
Hledání zázračných léků,
Smlouvání
Maximální trpělivost, pozor na
léčitelů, diet, pověr. Ochoten
Vyjednávání
podvodníky.
zaplatit cokoli. Činí velké sliby.
Smutek z utrpěné ztráty.
Trpělivost naslouchat, pomoci urovnat
Deprese
Smutek z hrozící ztráty.
vztahy, pomoci hledat řešení (zajištění
Smutek
Strach o zajištění rodiny.
rodiny apod.).
Vyrovnání, pokora, skončil boj, Mlčenlivá lidská přítomnost, držet za
Smíření
je čas loučení.
ruku, utřít slzu.
Souhlas
„Dokonáno jest.“
Pozor! Rodina možná potřebuje více
„Do tvých rukou…“
pomoci než pacient.
Autor: ZDN (http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/etika-umirani-a-smrti-461772)

U pečujících se často objevuje fáze smlouvání. V této fázi se snaží nalézt jakékoliv
informace, které by mohly vývoj nemoci pozitivně ovlivnit. Často se obrací na léčitele,
případně hledají různé zázračné přípravky, což může znamenat velké finanční výdaje. K těmto
lidem, kteří důvěřují různým "specialistům" a jejich zázračným lékům apod., bychom však
měli přistupovat citlivě. Není vhodné striktně tyto alternativní postupy odsuzovat, jelikož by
mohlo dojít k narušení důvěry v lékaře, případně i v jeho schopnosti.
Pečujícím může usnadnit vyrovnávání se s nemocí informovanost. I vzhledem
k neléčitelnosti demence lze díky vhodné komunikaci, stereotypům a správně nastavené péči,
trávit čas s nemocným ku prospěchu všem zainteresovaným.

2.8.6 Vliv přeměny osobnosti nemocného na rodinné vztahy
Při přeměňování osobnosti nemocného nastává pro příbuzné zcela nová situace.
Rodinní příslušníci se musí vyrovnat s tím, že už jim například jejich matka neporadí a
zodpovědnost rodiče přechází na ně. S převzetím zodpovědnosti souvisejí otázky, jak mnoho a
kdy je možné za nemocného rozhodnout. Zde může nastat problém v rozdílném názoru na
určité věci u rodinných příslušníků.
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V péči o nemocného je však nejdůležitějším ukazatelem ochrana jeho důstojnosti.

Progrese nemoci
Při progresi onemocnění a zvyšující se náročnosti péče vyvstávají otázky budoucnosti
v případě, že nemocný bude na pečujícího zcela odkázán a bude vyžadovat nepřetržitou péči.
O možnostech péče bychom měli hovořit, jelikož tím můžeme rodinným pečujícím pomoci.
Formou pomoci může být domácí péče nebo ústavní péče, přičemž každá má svá pozitiva a
negativa. (Hasalíková, Bartoš, 2010)

Ústavní péče
V případě, že už příbuzní nejsou schopni nemocnému poskytnout dostatečnou péči
v domácím prostředí, je zde možnost ústavní péče.
Důležité je mít dostatek informací o různých možnostech ústavní péče a včas zažádat
o umístění nemocného. Příbuzní by také měli být připraveni na odmítnutí umístění ze strany
oslovených zařízeních, jelikož volná místa ve speciálních zařízeních bývají málokdy. Měli by
také vědět, že volba soukromého zařízení bývá finančně náročná a je očekávána značná
finanční spoluúčast. Kvalitní služby pro osoby s demencí lze rozpoznat dle označení "Vážka“,
tento certifikát České alzheimerovské společnosti zaručuje specializovanou úroveň péče
zaměřenou na osoby s demencí. (Hasalíková, Bartoš 2010)

Ústavní péče má však svá úskalí. Pro nemocného změna prostředí bývá zátěží a může
docházet k agresi, letargii a útěkům. Příbuzní by se s ošetřujícím personálem měli poradit,
jaké jsou možnosti pro lepší adaptaci nemocného. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
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3 Alzheimerova nemoc (AN)
V roce 1907 německý psychiatr Alois Alzheimer odhalil v šedé kůře mozkové
abnormální neurofibrilární klubka. Tyto anomálie byly pozorovány u jedinců, kteří ještě
nedosáhli věku 65 let, a proto se začaly nazývat „presenilními demencemi“.
To, že Alzheimerova nemoc není žádným neobvyklým onemocněním mladších
pacientů, ale nemocí tehdy zvanou jako senilita, zjistili v roce 1968 tři britští patologové.
(Glenner a kol., 2005)
Jedna z nejčastějších forem demence (60 až 80% případů) je právě Alzheimerova
nemoc, která je příčinou ztráty paměti a intelektu. Toto postižení je natolik závažné, že
významně ovlivňuje každodenní život.
(www.alz.org/alzheimers_disease_what_is_alzheimers.asp)

3.1

Patofyziologie
Alzheimerovu nemoc řadíme mezi onemocnění neurodegenerativní.
Jedná se o nejčastější formu demence. Při tomto onemocnění dochází k mozkovému

extracelulárnímu ukládání bílkoviny beta - amyloidu.

Vznik beta - amyloidu:
Tento degenerativní protein identifikoval George Glenner v roce 1984. (Glenner,
2005)
Tato bílkovina vzniká z amyloidového prekurzorového proteinu. Prekurzorový protein
je bílkovina v neuronech, která je tělu vlastní. Obvykle je štěpen enzymem alfa - sekretázou.
Vzniklé fragmenty se nazývají beta - peptidy, které mají fyziologickou úlohu. V případě
Alzheimerovy nemoci se ale jedná o enzymy patologické, nazývané beta a gama sekretáza,
štěpící amyloidový prekurzorový protein, ovšem v jiných místech, než jak je tomu u alfa
sekretázy. Částice beta - peptidu, které takto vznikly, se shlukují a po té dochází k polymeraci.
Tyto částice přestávají být solibilní a bývají delší.
Toto je tedy proces, při kterém dochází ke vzniku beta - amyloidu. Shluky krystalů
tohoto amyloidu jsou základem tzv. neurodegenerativních útvarů, nazývané plaky, v jejichž
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oblasti dochází k řadě neurodegenerativních procesů. Různými mechanismy tak dochází
k zániku neuronů. (Kalvach, Zadák, Jirák a kol. 2004)
U AN je nejvíce zasažen acetylcholinergní systém.
Dochází k poruše tvorby a přenosu acetylcholinu z presynaptických zakončení.
Na neurodegeneraci mají významný podíl enzymy cholinesterázy. Tyto enzymy
způsobují odbourávání acetylcholinu v synaptické štěrbině a zároveň se také podílí na tvorbě
beta - amyloidu, se kterým tvoří toxické komplexy. (Kalvach, Zadák, Jirák a kol. 2004)
Důsledkem těchto přeměn jsou poškozeny kognitivní funkce a rozvíjí se klinický obraz
demence.
Alzheimerova nemoc se makroskopicky manifestuje jako mozková atrofie kortiko subkortikální. Neexistuje však přímá úměra mezi stupněm atrofie a stupněm demence.
(Kalvach, Zadák, Jirák a kol. 2004)

3.2

Příčiny vzniku Alzheimerovy nemoci
Dle lékařů a výzkumných pracovníků je Alzheimerova nemoc onemocnění

komplikované a zapříčiněné různými faktory. (www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/coje-demence)

3.2.1 Rizikové faktory AN
Příčiny Alzheimerovi nemoci nejsou prozatím známy, ale existují rizikové faktory,
které se na vzniku této nemoci mohou podílet. Mezi tyto faktory řadíme:
- stárnutí - věk je jedním z nejjednoznačnějších faktorů
- dědičnost
- nezdravý životní styl
- zplodiny vnějšího prostředí
- stres, který působí dlouhodobě
- nezdravá strava
- deprese
- úrazy mozku (pacienti po kraniocerebrálním poranění)
- prodělané nemoci
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Tyto rizikové faktory se mohou podílet na vzniku onemocnění také při vzájemném
ovlivňování. (Holmerová, Jarolímová, Nováková, 2008; Holmerová, Jarolímová, Suchá,
2007)

3.2.2 Příčiny zhoršování funkce mozku
1) příčinou zániku neuronů je ukládání patologické bílkoviny amyloid v mozkové
tkáni
2) snížená tvorba neurotransmiterů v mozku, přičemž dochází k poruše přenosu
informací mezi jednotlivými neurony (Holmerová, Jarolímová, Nováková,
2008)

3.2.3 Genetické faktory
Alzheimerova nemoc, u menšího počtu pacientů, má familiární výskyt, což znamená, že
nemoc postihuje více pokrevních příbuzných v rodině. Jedná se o desetiny procent až několik
procent.
Objeveno bylo několik genových mutací. Tyto mutace se týkají chromozomů 21, 14 a 1
a vedou ke vzniku tvorby a ukládání patologické bílkoviny beta - amyloidu. (Jirák,
Holmerová, Borzová a kolektiv, 2009)
Dle výzkumů se u starších osob s AN, kde není rodinný výskyt, zároveň objevují změny
na 19. chromozomu. Osoby, u kterých se nemoc projeví okolo věku 30 až 40 let, což je
spojeno s rodinným výskytem nemoci, je zřejmě souvislost AN se změnami na 1., 14., a 21.
chromozomu. (www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence)
Existují také genetické faktory, které mohou být rizikovými faktory pro vznik
Alzheimerovy nemoci. Zde se může jednat o geneticky zakódovanou bílkovinu, vyskytující se
ve více formách. U Alzheimerovy nemoci se jedná například o bílkovinu, která přenáší
cholesterol (apolipoprotein E epsilon). Tato bílkovina se u osob s Alzheimerovou nemocí
vyskytuje častěji, avšak pro vznik onemocnění není nezbytná. Dle hypotézy pro vývoj této
nemoci je zapotřebí genetické podmínění na několika místech, ovšem předpokládá se, že
podstatnou roli mají i faktory, které nemají genetický podklad. (Jirák, Holmerová, Borzová,
2009)
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3.3

Projevy Alzheimerovy nemoci
Alzheimerova nemoc má plíživý začátek a dochází k plynulému zhoršování paměti a

ostatních kognitivních funkcí. Tyto poruchy mohou vést k narušení sociálních nebo
pracovních aktivit.
Před klinickými projevy demence je u nemocných častý výskyt tzv. lehké poruchy
kognitivních funkcí (mild kognitiv impairment). To však neznamená, že se vždy musí jednat o
preklinické stadium AN. Zde u této poruchy bývá porušena paměť objektivně i subjektivně a
lze ji měřit pomocí psychomotorických testů, ovšem prozatím se nejedná o stadium demence a
nebývají přítomny poruchy denních aktivit života. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Nemoc je charakterizována několika typickými příznaky. Tyto příznaky se však
u atypických forem a mladších osob mohou lišit.

1. plíživý začátek
Lidé s tímto onemocněním, ani jejich blízcí, mnohdy nejsou schopni určit začátek
potíží. Často jsou příznaky spojovány s vyšším věkem a v některých případech až mimořádná
událost je prvním impulsem, že se nejedná o projevy fyziologického stárnutí.
Je možné se setkat i s termínem „náhlý“ začátek AN. Náhlý začátek se však
s diagnózou AN neslučuje. Stává se, že nemocní datují první příznaky od nějaké, v jejich
životě neobvyklé, situace (například celkové anestezie, úrazy hlavy a dalších), což může být
opravdu příčina zhoršení poruch kognitivních funkcí, které nebyly před touto situací
dostatečně vnímány.

2. vytrvale progresivní charakter
Zhoršení kliniky se shoduje s progresivní neurodegenerací.
Kognitivní funkce, například vlivem léčby nebo nedostačující testovací metodou,
mohou v jistých obdobích působit jako stacionární, jelikož pokles těchto funkcí nebývá
lineární, ale je více hyperbolický nebo sigmoidální. (Bartoš, Hasalíková, 2010)
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Graf 4 Znázornění poklesu kognitivních funkcí v čase

(Bartoš, Hasalíková, str. 61, 2010)

Dle klinických studií časem dochází k postupnému úpadku kognitivní výkonnosti a poté
zůstává stav delší dobu nezměněn (test MMSE se pohybuje okolo 20 ti bodů), avšak pokud se
bodové hodnocení pohybuje okolo 18 a méně, je tempo úpadku kognitivních funkcí rychlejší.
Dynamika zhoršování kognitivních funkcí je většinou posuzována v 6 ti měsíčním
intervalu. Pro určení diagnózy AN je zhoršování kognitivních funkcí v čase jedním
nejvýznamnějších ukazatelů, proto je důležité opětovné provádění testů stejnými a lehce
zvládnutelnými testy. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
V případě, že průběh nemoci nepostupuje progresivně, je třeba diagnózu přehodnotit.

3. dominující porucha paměti
Pro AN je velmi charakteristickým rysem zapomínání nových informací, proto je
součástí diagnostiky vždy zhodnocení poruch paměti.
U tohoto onemocnění bývá nejvíce zasažena paměť epizodická na nedávné zážitky ze
života nemocného. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
U osob s AN je zpočátku uchována paměť dlouhodobá, například vzpomínky z mládí.
Dochází zde spíše k poruchám anterográdní paměti než retrográdní a také je zasažena
paměť sématická.
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Významná je zde také porucha vštípivosti. Tato porucha znamená, že nemocný si
nedokáže informaci vybavit ani při nápovědě.
Někteří pacienti si uvědomují poruchu paměti již v počátku, jiní své potíže s pamětí
přičítají věku. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Pro ověření je důležité objektivní hodnocení od blízké a nezávislé osoby.

4. při zahájení terapie mají kognitiva pozitivní účinek
Zlepšení stavu pacientů po léčbě inhibitory acetylcholinesterázy či memantimen,
sdělují zejména pečující a to u většiny nemocných s AN.
Je třeba zvážit typ zvoleného kognitiva. V některých případech, kdy léčba nemá
dostatečný efekt, je třeba zvážit typ zvoleného kognitiva, může se také jednat o špatně
stanovenou diagnózu. (Hasalíková, Bartoš, 2010)

5. příznaky, které mohou diagnózu zpochybňovat
V případě, že se u nemocného vyskytují poruchy hybnosti, chůze, vidění, rovnováhy,
objevují se epileptické záchvaty a inkontinence již časně, je třeba zvážit i jiná onemocnění.
U onemocnění AN se tyto příznaky v počátcích neobjevují. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Rozvoj demence bývá plíživý a nenápadný a zpočátku bývají příznaky označovány jako
mírná kognitivní porucha.
Prvními projevy AN bývají poruchy krátkodobé paměti, porucha vštípivosti a poruchy
epizodické paměti.
Dále se začíná projevovat porucha orientace v čase i prostoru. Demence se
prohlubuje a nemocní začínají bloudit. Zpočátku nemocní bloudí v místech, které jsou od
jejich bydliště vzdálenější nebo na místech, které je jim známé, ale často je nenavštěvovali.
Vzhledem k postupující demenci začínají nemocní bloudit i na místech, které jsou od
jejich bydliště méně vzdálené. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Pacienti, kteří mají již těžké stadium demence, bloudí i ve svém bytě.
Časným příznakem bývá porucha logického myšlení a také soudnosti.
Porucha paměti bývá postupem času porušena ve všech jejich složkách, což v těžkých
stádiích onemocnění může vést až k anamnestické dezorientaci. V těchto případech je
dezorientace kompletní, jelikož nemocní nejsou schopni si nové věci zapamatovat.
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U osob s AN následně dochází k výraznému snížení slovní zásoby, zapomínají jména i
tváře a hůře poznávají objekty. Intelekt u nemocných bývá značně snížen, myšlení bývá
zpomalené. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Objevují se také veškeré typy afázií neboli poruchy fatických funkcí.
ČALS uvádí těchto deset varovných příznaků AN:

1. Ztráta paměti
Může mít dopad na plnění každodenních pracovních úkolů
Za normální lze považovat občasné zapomínání jmen kolegů, telefonní čísla či
pracovní úkoly a vzpomenout si až po delší době, ovšem lidé s AN si nedokáží vzpomenout ani
později a jejich zapomínání je častější.

2. Potíže vykonávat běžné činnosti
Zde se může jednat pouze pouze o roztržitost, což bývá u lidí značně vytížených. U
těchto osob se může například stát, že zapomenou zeleninu v hrnci na sporáku a vzpomenou si
na ni až po jídle. Lidé s AN nejen že zapomenou dát připravené jídlo na stůl, ale také že jídlo
vůbec udělali.

3. Potíže s řečí
Občas má každý s nalezením toho správného slova, ovšem lidé trpící AN zapomínají i
slova jednoduchá, případně je mohou nahrazovat nesprávnými výrazy. Takové věty pak bývají
nesmyslné.

4. Dezorientace v čase i místě
Za normální je považováno občas zapomenout, který je den a kam jedeme, ovšem
osoby s AN se mohou ztratit i v blízkosti svého obydlí.

5. Racionální úsudek je špatný, případně se zhoršuje
Za příznak AN není považováno, pokud jsou lidé zaujatí nějakou činností tak, že
mohou na chvíli zapomenout na dítě, o které se starají. Projevem AN bývá, pokud lidé zcela
zapomenou, že vůbec nějaké dítě existuje. Dalším příznakem bývá také například nesmyslné
oblékání (více halenek na sebe apod.).
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6. Potíže s abstraktním myšlením
Komplikovanější bilancování s šekovou knížkou nás někdy může znepokojit v případě,
že je složitější, než obvykle. Za varovný příznak však bývá považováno, až když člověk zcela
zapomene význam těchto čísel a co má s nimi dělat.

7. Zakládání předmětů na nesprávné místo
Občasné založení klíčů čí peněženky ještě neznamená, že se jedná o AN. Lidé s touto
nemocí dávají předměty na místa, která jsou naprosto nesmyslná. Například uloží žehličku do
ledničky, apod.

8. Změny nálad a chování
Špatnou náladu mívá někdy každý z nás, ale u osob s AN bývají změny nálad prudké.
Objevují se nečekané návaly pláče či hněvu. Tyto změny se mohou objevit i bez zjevné příčiny.

9. Změny osobnosti
Změna osobnosti v důsledku věku bývá v určitém rozmezí běžná, ovšem u lidí s AN
může být tato změna zásadní. Nemocní mohou být ustrašení, zmatení či podezíraví.

10. Ztráta iniciativy
Za normální je považováno, pokud jsme občas znechuceni pracemi v domácnosti,
povoláním, případně společenskými povinnostmi. Při onemocnění AN mohou lidé propadnout
úplné pasivitě a k zapojení nemocného do různých aktivit jsou třeba neustálé podněty.
(Dopisy ČALS www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/)

AN nemá u každého stejné projevy, bývá zjišťována obtížněji a může být zaměňována
s jiným onemocněním.
U osob, které trpí výpadky paměti a poruchami kognitivních funkcí, se nemusí vždy
jednat o AN. Musíme v tomto případě brát v úvahu, že je tato nemoc v posledních letech
značně medializována a mluví se o celé škále patologií, které nemají s AN nic společného.
Důležité je si zapamatovat:
V počátcích nemoci jsou prvními signály změny v chování, nezvyklá agresivita, ale
musíme myslet také na to, že se v tomto stadiu nemocný může snažit první příznaky skrývat.
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K prvním příznakům AN patří opakování vět, nepoznávání známých lidí, bloudění ve
vlastním obydlí, apatie.
Pouze odborné vyšetření může určit AN, nemusí se vždy jednat o tuto patologii, pokud
je postižena paměť. (Regnault, 2011)

3.4

Stádia AN

3.4.1 Lehká demence
Zde dochází k poruchám paměti. Tyto poruchy pacient pociťuje subjektivně a jsou
detekovatelné objektivním měřením pomocí testů. Je porušena deklarativní paměť a to
zejména její krátkodobá a střednědobá složka (nemocní mají potíže se zapamatováním nových
informací).
V tomto stádiu se začínají objevovat poruchy každodenních složitějších a pracovních
aktivit.
Může se zde již objevit porucha orientace a nemocní začínají bloudit v místech méně
navštěvovaných.
Může docházet i k různým poruchám nálad. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

3.4.2 Střední demence
V této fázi dochází ke značným poruchám paměti a to ve všech jejích složkách.
Poměrně častá je dezorientace v prostoru a čase. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

3.4.3 Těžká demence
Vzhledem k těžkým poruchám paměti a neschopnosti zapamatovat si nové údaje, jsou
nemocní dezorientovaní místem i časem.
Bývají poruchy jemné motoriky a chůze.
Nemocní již nepoznávají svou rodinu a nevědí, kde se nacházejí.
Průměrná doba přežití u AN bývá od objevení prvních příznaků 7-10 let, v některých
případech až 15 let, avšak u forem, které se vyskytují v mladším věku, může být průběh
rychlejší. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
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Délka přežití se díky novým možnostem léčby bude prodlužovat.
Příčinami úmrtí bývají zejména bronchopneumonie, případně jiná onemocnění, která
jsou u osob ve stejném věku běžně léčitelné. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
Dále mohou být příčinou úmrtí různé úrazy. U osob s AN to mohou být například pády
bez jakéhokoliv obranného pohybu, což u lidí ve stejném věku, kteří nejsou postiženi AN, je
jen málo pravděpodobné. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
AN je tedy jednou z nejčastějších základních příčin úmrtí (čtvrté až páté místo), ovšem
není však příčinou bezprostřední. (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)

3.5

Diagnostika AN
Určení správné diagnosy je velmi důležité, jelikož některé typy demence, na rozdíl od

Alzheimerovy nemoci, jsou léčitelné.
Ke zjištění zda člověk opravdu trpí Alzheimerovou nemocí je nejlepší využití služeb
renomovaného zdravotnického zařízení. Zde je provedena podrobná diferenciální
diagnostika.
Tato diagnostika je zaměřena na odlišení příznaků Alzheimerovy nemoci od projevů
jiného onemocnění.
Provedení diferenciální diagnostikuje velmi spolehlivé, avšak je náročnější a vyžaduje
více návštěv nemocného. Uvádí se až devadesátiprocentní úspěšnost. (Glenner a kol., 2012)
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Tab. 4 Klinické rozdíly mezi vaskulární demencí a Alzheimerovou demencí
Klinické příznaky
Anamnéza
aterosklerotických nemocí

Nástup
Progrese
Neurologické vyšetření
Chůze
Paměť

Vaskulární demence
tranzitorní ischemické ataky,
ikty, aterosklerotické rizikové
faktory, např. diabetes
mellitus, hypertenze
náhlý nebo postupný
pomalá nebo stupňovitá
neurologické deficity
často postižena časně
mírné postižení v časné fázy,
vázne hlavně vybavení
značně postižené a časně
Subkortikální
infarkt nebo léze bílé hmoty

Alzheimerova nemoc
méně časté

Postupný
pomalý, trvalý pokles
Normální
Normální
výrazné poruchy časně,
vázne vštípení informací
Exekutivní funkce
postižení později
Typ demence
Kortikální
Zobrazení mozku
normální nebo
hypokampální atrofie
(Hasalíková M., Bartoš A., str. 72, 2010, Podle Muangpaisan W. Clinical differences
among four common dementia syndromes. Geriatrics Aging 2007; 10 (7): 425-429)

3.5.1 Sdělení diagnózy
Při sdělování diagnosy nemocnému buď lékařem praktickým či specialistou je důležitý
šetrný přístup. Doporučený způsob jak diagnosu sdělovat zatím neexistuje. Každý člověk toto
sdělení přijímá jinak. Je však vhodné na možnost této diagnosy nemocného upozornit již při
první prohlídce. Pacienta také zároveň informuje o možných řešeních.
Při sdělováni diagnosy bychom měli respektovat přání nemocného.
V případech, že nemocný nemá zájem o přesné vysvětlení diagnosy, nepochopil by jí
nebo odmítá diagnosu přijmout, není vhodné na něho naléhat.
Dále je také důležité vědět, komu má být ještě diagnosa sdělena, jelikož ve většině
případů bývá s nemocným u vyšetření přítomen jeho partner, příbuzný apod. (Regnault, 2011)
Někteří pacienti nechtějí, aby o jejich diagnose okolí vědělo a proto by měl být lékař
obeznámen koho informovat a mít pacientův souhlas. V případě že nemocný souhlasí s naší
přítomností při sdělování diagnosy, neměli bychom zapomenout informovat se u lékaře na
věci, na které si nemocný nevzpomene. (Regnault, 2011)
Alzheimerova nemoc je závažná diagnosa. K tomu, abychom nemocného podpořili, je
důležité ho vyslechnout a zároveň také respektovat, pokud o své nemoci hovořit odmítá.
Není důležité, zda budeme s nemocným hovořit nebo pouze mlčet, avšak po sdělení
diagnózy bychom nemocného v žádném případě neměli nechávat o samotě. (Regnault, 2011)
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Tab. 5 Klinické rozdíly mezi frontotemporální demencí a Alzheimerovou nemocí
Klinické příznaky
Věk začátku
Časné poruchy chování
Společensky nevhodné
chování
Poruchy paměti
Řečové potíže

Frontotemporální demence
vzácně > 75 let
Běžné
běžně v časných stádiích

Alzheimerova nemoc
výrazně se zvyšuje s věkem
Obvyklé
obvykle v pokročilejších
fázích
časné a výrazné
obvykle společně s poruchou
paměti
méně časté

méně zřetelné na počátku
mohou být izolované řečové
potíže bez poruchy paměti
Hybné příznaky
běžnější (u FTD
s amyotrofickou laterální
sklerózou)
Nálada
značná vznětlivost,
smutek, plačtivost,
anhedonie, sociální stažení,
anhedonie, apatie, pocity
neschopnost emočního
viny
prožívání, euforie, apatie,
ztráta pocitu viny
Psychotické rysy
vzácné pronásledovací iluze, obvykle iluze
obvykle žárlivecké,
pronásledování, podezírání;
somatické, náboženské;
ve středním nebo pozdním
podivné chování
stádiu
Chuť k jídlu, změny v příjmu zvýšená chuť, enormní chuť
vzácnější: anorexie a ztráta
potravy
na sladké, zvyšování
barvy
hmotnosti
(Hasalíková M., Bartoš A., str. 73, 2010, Podle Muangpaisan W. Clinical differences among
four common dementia syndromes. Geriatrics Aging 2007; 10 (7): 425-429)

Možnosti diagnostiky demencí byly již uvedeny v kapitole diagnostika demencí.
Pro lepší přehled lze uvést složky, ze kterých se proces diagnostiky demence skládá.
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Tab. 6 Složky účastnící se na procesu diagnostiky demence
Pacient a pečující
osoba

Anamnéza – rodinná, osobní, farmakologická, pracovní a sociální,
informace o nynějším onemocnění – z hlediska příznaků i časové
postupnosti
Somatické vyšetření TK, pulz, EKG, laboratorní vyšetření (krevní obraz, hladina vitamínu
B12, kyseliny listové, vyšetření krevních minerálů, urea, kreatinin
(dusíkaté látky, které v těle vznikají při látkové přeměně), jaterní
testy, vyšetření hormonu štítné žlázy, neurologické vyšetření, EEG
(elektroencefalogram – vyšetření elektrické mozkové aktivity)
Orientační vyšetření Používají se různé testy paměti a dalších poznávacích funkcí, z nichž
poznávacích funkcí
nejobvyklejší je celosvětově užívaný test MMSE (Mini-Mental State
Examinition); často je používán test kreslení hodin i řada jiných
metod
Zobrazovací
CT mozku, magnetická rezonance mozku (MR), dále zobrazovací
techniky
metody s použitím radioaktivně značených látek - SPECT, PET – tyto
metody zobrazují především látkovou přeměnu a průtok krve
mozkem, elektroencefalografické metody (EEG)
(Jirák, Holmerová, Borzová a kol., str. 25, 2009)

Pro zdůraznění progresivního vývoje kognitivních funkcí je ve výzkumné praxi
nejčastěji používáno kritérií NINCD - ADRDA. U těchto kritérií je nutná přítomnost
některých klinických příznaků (pokaždé je porucha paměti a nejméně jedné další kognitivní
funkce).
U těchto kritérií by se také měly vyloučit některé stavy, jako například tumory,
vaskulární onemocnění mozku, deprese nebo hydrocefalus.
Dalším požadavkem pro splnění kritérií je negativní dopad zhoršených kognitivních
funkcí na běžné činnosti v životě.

Jsou známy 3. stupně diagnostické jistoty:
1. stupeň znamená pravděpodobnou Alzheimerovu nemoc
-

demence je prokázána na základě klinického vyšetření, například
pomocí testu MMSE a prokázána neuropsychologickými testy

-

progresivní pokles kognitivních funkcí (řečí, exekutivních funkcí,
atd.) a zhoršování paměti

-

postižení dvou a více oblastí kognice

-

jsou vyloučena různá systémová a další onemocnění mozku, které
také bývají příčinami poruch paměti a kognice podpořeno
poruchami každodenních činností a pomocnými vyšetřeními
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určených k vyloučení ostatních příčin demence (Hasalíková, Bartoš
2010)

2. stupeň značí možnou Alzheimerovu nemoc - v tomto případě může mít nemoc
atypický průběh, kdy u pacienta může převládat porucha v oblasti řeči nebo se může jednat o
jiné příčiny nemoci způsobující demenci. Jako příklad můžeme uvést například alkoholismus.

3. stupeň je označení pro jistou Alzheimerovu nemoc - u tohoto stupně jsou klinická
kritéria předpokládané demence a je zde výskyt typických histopatologických projevů AN,
která byla zjištěna při biopsii nebo autopsii.
Diagnostika AN je v jisté míře založena na pravděpodobnosti. Správné stanovení
diagnózy pro určení AN bývá správné v 60 - 80%. Z toho vyplývá, že ve 20 - 40% není určena
správná diagnóza. (Hasalíková,Bartoš 2010)

3.5.2 Diagnostika AN dle mezinárodních diagnostických kritérií
V současné době lze AN diagnostikovat dle mezinárodních diagnostických kritérií:
1. Kritéria dle DSM-IV
2. Kritéria dle výše uvedených NINCDS-ADRDA
3. Kritéria dle MKN-10
4. Nová výzkumná kritéria pro pravděpodobnou AN:

Musí být přítomno kritérium A plus jedno případně více podpůrných kritérií z výsledků
pomocných vyšetřovacích metod (B, C, D). (Hasalíková, Bartoš, 2010)
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Tab. 7 Nová výzkumná kritéria pro pravděpodobnou AN
A) Porucha epizodické paměti
•

Stěžejní kritérium

•

Postupná progresivní porucha paměti podle pacienta nebo pečovatele trvající nejméně
6 měsíců
A SOUČASNĚ

B) přítomnost mediotemporální atrofie (ztráta objemu hippokampu, entorinální kůry
nebo amygdaly na MR mozku posuzované kvalitativními nebo kvantitativními
přístupy)
NEBO:
C) abnormální ukazatele v mozkomíšním moku
( ↑ tau, ↑ fosfotau, ↓ Aβ42)
NEBO:
D) specifický vzorec na PET mozku (hypometabolismus bilat. TP oblastí):
(Hasalíková M., Bartoš A. str. 59, 2010, Upraveno podle Dubois et al. Research
criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria.
Lancet Neurol 2007; 6(8): 734-746)

Vždy je v kritériích vyžadována porucha paměti. I přes novelizaci kritérií z roku 2007
a jejich odlišnou filozofii, která by měla vést ke správnému určení AN, je stěžejním bodem
opět porucha paměti. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
V diagnostice se nyní používá společně s tímto charakteristickým příznakem také
biologický ukazatel onemocnění (například atrofie hippokampu, hypometabolismus a další,
viz tab.7). (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Vzhledem k novým diagnostickým metodám lze včas určit AN i v případě, že je
přítomna pouze izolovaná porucha paměti bez přítomnosti poruch dalších kognitivních funkcí,
jelikož biologičtí ukazatelé nahrazují víceložiskové postižení kognitivních funkcí.
Další diagnostickou metodou je posuzování epizodické paměti. Pacient, případně
blízká osoba, udává poruchu epizodické paměti, která trvá déle než 6 měsíců a zároveň by
měla být porucha prokázána pomocí testů. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
V nových kritériích není podmínkou zhoršená soběstačnost pacienta způsobenou
demencí, jelikož nastává později, než jsou kritéria nastavená.
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Je důležité zdůraznit, že prozatím tyto kritéria neslouží v běžné praxi, ale spíše pro
výzkumné účely. (Hasalíková, Bartoš, 2010)

3.6

Terapie AN
Pro nemocného je velmi důležité včasné zahájení léčby. Včasnou terapií můžeme

nemocnému prodloužit období, kdy je ještě soběstačný. Léčbou lze také pozitivně ovlivnit
progresi onemocnění a tím ovlivnit umístění pacienta do ústavní péče, zlepšit kvalitu života
nemocného a zároveň snížit zátěž na pečovatele. To platí zejména u lehčích forem AN.
(Kalvach, Zadák, 2004; Hasalíková, Bartoš, 2010)
AN v současné době vyléčit nelze, ale je možné průběh nemoci značně zkvalitnit a
vývoj zpomalit. Léčba by měla být multidisciplinární a komplexní. Účast na léčbě by měl mít
zejména psychiatr či neurolog, praktický lékař, psycholog, geriatr, rehabilitační pracovníci,
socioterapeuté, pečující a důležitá je hlavně účast rodiny.
U AN je také velice významná terapie veškerých přidružených fyzických onemocnění.
Používaná farmaka:
-

antidepresiva (vzhledem k výskytu depresivních nálad)

-

neuroleptika, která lze využít u stavů nočního neklidu

-

léky, které jsou určeny k likvidaci volných kyslíkových radikálů či
jejich vznik redukují (vitaminy C, E, seleginin, retinol a další)

-

nootropika neboli léky ke zlepšení metabolismu mozku

-

inhibitory kalciových kanálů nervových buněk
(http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/alzheimerova-nemoc-449690)

Léčba AN by měla být složena z faktorů biologických. Do těchto faktorů patří
farmakoterapie, kterou dělíme na kognitivní a nekognitivní. Kognitivní léčba je založena na
ovlivnění poznávacích funkcí a je považována za základní, avšak nejedná se o terapii
kazuální. Léčbou nekognitivní lze ovlivnit například emoce a chování. Dalšími faktory, ze
kterých by měla být léčba složena, jsou faktory psychosociální a sociální. (Kalvach, Zadák Z,
Jirák a kolektiv, 2004)
V případě lehkých a středních forem Alzheimerovy nemoci bývají indikovány
inhibitory cholinesterázy. Tyto látky způsobí zvýšení acetylcholinergního přenosu, přičemž
dojde ke zlepšení funkcí kognitivních i nekognitivních funkcí. Tyto látky také snižují tvorbu a
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toxicitu BETA - amyloidu. Od inhibitorů cholinesterázy se očekává zejména zásadní snížení
progrese demence a oddálení těžkých stádií nemoci. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
Z inhibitrů cholinesterázy jsou u nás využívány zejména donepezil (aricept) a
rivastigmin (exelon) a galatamin. (Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)
U těžších forem Alzheimerovy nemoci bývá používána látka částečně blokující NMDA
receptory excitačních aminokyselin - memantin, známá pod lékem ebixa.
Jako doplňková léčba bývají používány například nootropní farmaka, vakcinace beta
amyloidem, extrakt ginkgo biloby a další. (Kalvach, Zadák Z, Jirák a kolektiv, 2004)
Z nebiologických přístupů je nezbytná zpětná edukace základních dovedností člověka
a jejich aktivace. Za důležitou je považována také dostatečná edukace pečovatelů.
(Kalvach, Zadák, Jirák a kolektiv, 2004)

3.7

Terapie inhibitory neboli blokátory acetylcholinesteráz v mozku
V současné době jsou tyto léky považovány za jedny z nejúčinnějších. Funkcí těchto

inhibitorů je blokáda enzymu rozkládající acetylcholin. Tímto mechanismem dojde ke zvýšení
acetylcholinu v synaptické štěrbině nervových buněk mozku. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Deficit acetylcholinu je předpokládanou příčinou zhoršení poznávacích funkcí,
denních aktivit a také mohou být příčinou poruch chování nemocného.
Inhibitory jsou jako jedny z mnoha studovaných terapeutických postupů, které mohou
být první nadějí pro nemocné, jejich rodiny i pečovatele. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Použití inhibitorů acetylcholinesterázy se ukázalo úspěšné oproti ostatním strategiím
(například

cholinergních agonistů či prekurzorů, které nenašly větší uplatnění pro

kompenzaci cholinergního deficitu). Jsou určeny zejména k terapii lehké až středně těžké
formy AN. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Ache inhibitory mají pozitivní účinek na kognitivní funkce, poruchy chování a vnímání
a také běžné činnosti života.
Tyto farmaka pronikají přes hematoencefalickou bariéru a po jejich průniku dochází
v CNS k vyřazení funkce acetylcholinesterázy. Tímto mechanismem dochází, vzhledem
k pomalejšímu odbourávání mediátoru, ke zvýšení jeho obsahu v presynaptické štěrbině
nervových buněk. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
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Tyto látky, vlivem jejich hlavního účinku v CNS, mohou zapříčinit symptomy v oblasti
gastrointestinálního traktu, což je následek vedlejšího účinku zvýšené cholinergní aktivity
v oblasti vegetativního nervového systému.
V ČR jsou k léčbě AN využívány 3 různé látky, které mají rozdílné chemické složení a
také rozdílný mechanismus účinku, což může být příčinou výskytu nežádoucích účinků,
případně se nedostaví očekávaný léčebný efekt. V tomto případě je možnost změny z jednoho
léku na jiný. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Jak již bylo uvedeno výše, jedná se zejména o tyto substance:
-

Donepezil (originální přípravek Aricept)

-

Rivastigmin (originální přípravek Exelon)i náplasťová forma léku

-

Galantamin (originální přípravek Reminyl)
Tyto léky jsou určeny k léčbě mírného a středního stupně demence a jsou pouze

ordinací geriatra,psychiatra a neurologa. V ČR jsou nyní tyto léky hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění, ovšem pouze má-li nemocný skóre MMSE testu v rozmezí 25-13 bodů.
Ve vzácných případech, kdy má pacient s AN skóre testu 26 bodů a více, si musí terapii
uhradit sám. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Od 1. 4. 2010 pro léčbu pomocí inhibitorů mozkových acetylcholinesteráz je platná
tato verze pojišťoven:
„Léčivý přípravek předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých
je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnosa
Alzheimerovy demence se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State
Examination) v rozmezí dosaženého skóre 25-13 bodů včetně. Po 12. týdnech (3 měsíce) od
zahájení podávání příslušného kognitiva je provedeno další vyšetřeni pacienta škálou MMSE.
Léčba kognitivem je indikována při setrvání skóre nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve
srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby kognitivem. Další
kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba kognitivem není
indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně
prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body
dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů.
(Hasalíková, Bartoš, 2010)
Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle
než 9 měsíců.
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Rivastigmin předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr u pacientů s idiopatickou
Parkinsonovou chorobou a s mírnou a středně těžkou demencí. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
Léčba funguje na principu postupného zvyšování látky od nejnižší dávky do dávky
nejvyšší tolerované. Dávka léku je zvyšována postupně, obvykle v jednoměsíčních intervalech,
až do jeho dosažení nejvyšší možné účinnosti. (Hasalíková, Bartoš, 2010)
U terapie inhibitory je důležité znát její možné nežádoucí účinky (nejčastěji
gastrointestinální potíže), které se projevují zejména na začátku léčby a při zvyšování dávek.
Důležité je však ještě před jejím zahájením znát pacientovu anamnézu a u vybraných
onemocnění (bronchiální astma, gastroduodenální vředy, epilepsii a další) dbát zvýšené
pozornosti při užívání.
U pacientů, kteří trpí těžkými poruchami jater a ledvin, je léčba Reminylem
kontraindikována. (Hasalíková, Bartoš, 2010)

3.8

Terapie memantinem
Tento lék způsobuje částečně inhibici tzv. NMDA receptorů emitačních aminokyselin

(originální preparát Ebixa) a zpomaluje úpadek kognitivních funkcí a běžných denních
činností. Bývá indikován v těžkých stádiích demence.
Při skóre MMSE testu v rozmezí 6-17 bodů je možno zvolit tento lék nebo případně
spojit společně s léčbou inhibitory AChE. (Kalvach, Zadák, 2004; Hasalíková, Bartoš, 2010)

Zde zní současná verze pojišťoven pro léčbu memantinem platná od 1. 4. 2010:
„Memantin předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je
diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza
Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini
Mental Station Test) v rozmezí 6-17 bodů. Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání
memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba memantinem je
hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre nebo jeho poklesu o nejvíce 2
body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby
memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby.
Léčba memantinem není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení
léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese
anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném
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skóre škály MMSE pod 6 bodů škály. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající
v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.“ (Hasalíková M., Bartoš A. 2010, str. 84, 85)
V současné době jsou inhibitory acetylcholinesterázy a memantin považovány za jedny
z nejúčinnějších. I přesto, že nemoc zastavit nelze, prodlužují nemocnému období
soběstačnosti, běžných denních aktivit a rovněž zátěž na pečovatele a rodiny. (Hasalíková,
Bartoš, 2010)

3.9

Léčba hypertenze
Na AN prozatím neexistuje léčba, která by byla znatelně účinná a specifická. Z tohoto

důvodu je léčba zaměřena také na hypertenzi a její léčení antihypertenzivy. Tato terapie má
také určitý význam nejen u vaskulární demence, ale také u AN.
U některých antihypertenziv bylo prokázáno, že dokáží progresi demence zpomalit a to
jak u demence vaskulární, tak demence Alzheimerova typu. (Hasalíková, Bartoš, 2010)

3.10

Kognitiva v roce 2014
Možnosti současné léčby a novinky v terapii demence, zejména AN, prezentoval na

satelitním sympoziu X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS - JEP Mudr. Roman Jirák, CSc.
(Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze).
Jak již bylo uvedeno, na léčbu An jsou využívány zejména látky, které zlepšují
kognitivní funkce neboli kognitiva, kam řadíme již výše uvedená antichilonegika a blokátory
NMDA receptorů. Tyto látky účinkují jako antidementiva.
V posledních 10 letech se však nedostaly na trh žádné nové léky k terapii AN.
(zdravotnictví medicína č. 13/2014 30.6.14)

Vývoj nových léčiv
Mezi cílové oblasti pro vývoj nových léků na AN patří:
a) zabránit vzniku polymerace a oligomerace

zmiňovaného beta-amyloidu a

tvorbě plaku
b) působit na degradaci intraneuronálního proteinu tau a vznik párově
helikálních filament prevence poškození funkce nervových buněk a jejich smrti
(zdravotnictví medicína č. 13/2014 30.6.14)
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c) V současné době jsou novinkami na českém trhu léky generický donepezil
(Kognezil) a memantin, který je možno užívat ve formě rozpustných tablet
(Zenmen), což je vhodné především pro nemocné s poruchou polykání.
(zdravotnictví medicína č. 13/2014 30.6.14)

3.11

Specifika péče o nemocného s AN

3.11.1 Bezpečné prostředí
Domov je pro člověka většinou místem, kde se cítí bezpečně a usnadňuje mu využívání
zachovaných schopností. U osob s kognitivní poruchou tomu může být naopak. Vzhledem
k jejich ztraceným schopnostem může u některých nemocných vyvolávat domov frustraci. U
těchto osob může domov nemocného podněcovat aktivity, které jsou pro něho nevhodné až
nebezpečné. (Zgola, 2003)
Při zařizování bydlení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou bychom se měli
zaměřit zejména na tyto oblasti:
•

bezpečnost

•

podpora emočního zdraví

•

co nejdelší zachování funkcí

Bezpečnost
Pro člověka s AN je domov či ústav prostředí, které je pro něho plné potencionálních
rizik.
Jeho chování může být vlivem porušené paměti, nekontrolované energii či nesprávným
úsudkem, nebezpečné.
Noční neklid, toulání, snaha zabránit hrozícímu nebezpečí, jsou důvodem neustálé
ostražitosti pečujících a tím i největším zdrojem stresu
Ústavní péče by měla byt zaměřena především na pohodlí a bezpečnost nemocného.
Zařízení určená těmto osobám jsou proto vybavena například dostatečně osvětlenými
prostory, zabezpečenými východy, elektronickým monitoringem, nepřetržitým dohledem, jsou
odstraněné nebezpečné přípravky a různé materiály.
Tato opatření však paradoxně mohou být pro nemocného dalším možným nebezpečím.
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Jako příklad můžeme uvést zabezpečení zámku, což může u nemocného, pokud se
rozhodne jít ven, vyvolat hněv či frustraci. Zabezpečení kuchyňských zařízení a pojistek může
způsobit odchod nemocných a hledání majitele či jinou pomoc.
Odstraněním nebezpečných předmětů můžeme také zapříčinit, že nemocní při jejich
hledání obrátí celou domácnost „vzhůru nohama.“ (Zgola,2003)
Tento jev je v literatuře označován jako tzv. agitované chování.
Je definované jako: “Chování, které je odpovědí na fyzické, sociální nebo emocionální
potřeby.“ (Zgola 2003 str. 142 in Rader a kol. 1985)
V těchto případech je vhodné nabídnutí jiného a bezpečného řešení.
Bez nabídnutí jiné alternativy bychom se neměli snažit zabránit nemocnému v jeho
jednání, jelikož může dojít k jeho následnému zintenzivnění.
Nemocní se také mohou snažit překážky překonávat, což je pro ně mnohdy ještě větším
nebezpečím.
V literatuře jsou uvedeny také případy uzamčených dveří, kdy se nemocný snaží zdolat
překážku tím, že má snahu je otevřít pomocí nože, zabezpečené schodiště závorami, které se
může nemocný snažit přelézt.
V současné době již naštěstí existují různá opatření, která pacienty nijak neomezují.
Jedná se o detektory kouře, regulátory teploty vody, elektrické žehličky či konvice
s automatickým vypínáním.
Z textu vyplývá, že řešení bezpečného bydlení nezahrnuje pouze zabránit nemocnému v
přístupu do nebezpečné oblasti či v odstranění různých chemikálií a přístrojů. Je tedy třeba
podporovat potřeby nemocného, být aktivní. To lze například činnostmi, které jsou smysluplné
a v první řadě bezpečné. Nyní lze využít také vhodné materiály a zařízení, které pacienta
chrání a zároveň pro něho nepředstavují žádná větší omezení. (Zgola, 2003)

Podpora emočního zdraví
Pro osoby trpící AN je smysluplná činnost velmi důležitá.
Měli bychom se snažit nemocnému poskytnout dostatek senzorických podnětů a
podporovat v činnosti, která ho baví a cítí se díky ní důležitý. Tyto činnosti je nezbytné
přizpůsobit stavu a potřebám člověka.
Podpůrné prostředí má také zásadní význam pro udržení emoční stability nemocných.
Člověk by se měl v takovém prostředí cítit bezpečně, mělo by podporovat jeho
schopnost si vybavovat a v neposlední řadě by mělo podporovat jeho orientaci.
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Místnosti, kde své záliby vykonává, by měly být dostatečně osvětleny. Možné je také
využití kontrastních pásek na schodiště, skříně, apod.
V institucích se objevují i architektonické projekty, které by měly podpořit smyslové
vnímání lidí s demencí.
Tyto zařízení mají snahu nemocnému připomínat domov.
Jako příklad jsou uvedeny různé vůně z kuchyně připomínající vaření či vůně
obývacího pokoje po leštěnce, vůně pracích prostředků v den praní prádla a další.
Obydlí bychom měli vybavit různými předměty z minulosti nemocného, které ho
uklidňují a má na ně hezké vzpomínky.
Při zařizování bydlení pro nemocného bychom měli mít snahu co nejméně jeho
prostředí měnit. Tím se můžeme přičinit o zachování orientace člověka a jeho pocitu jistoty.
(Zgola, 2003)

Zachování funkčních schopností nemocného
Pro uchování funkčních schopností nemocného má prostředí důležitou roli.
Takové prostředí by se mělo přizpůsobit jeho handicapům a zároveň by mělo pomoci
k plnému využití jeho schopností.
Pro osoby s AN mohou být překážkou také například moderní předměty.
Vlivem některých zachovaných schopností (zejména silně zafixované pohybové
vzorce), vznikajících celoživotním učením, je vhodná volba, pro ně známá, zařízení.
Výsledkem poruchy vnímání a úsudku u těchto osob může docházet k nesprávnému
používání různých předmětů (močení na nevhodných místech apod.).
Odstraněním předmětů, které jsou pro nemocného matoucí čí složité, lze toto jednání
ovlivnit.
V některých případech může být příčinou problematického chování nedostatečné
uspokojování individuálních potřeb (umožnit průchod emocím, dostatek senzorických
podnětů, potřeba neustále chodit). K jejich naplnění již v zařízeních již existují všelijaké
pomůcky. Pro uspokojení potřeby pohybu se můžeme setkat s napevno umístěným jízdním
kolem, houpací židlí a jiné. (Zgola, 2003)
Pro uvolnění emocí lze využít boxovacího pytle či zahrádkaření.
V oblasti senzorické stimulace je uvedena jako její zdroj stimulace tělesná, která je
zdrojem senzorických podnětů.
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Zvyšováním postižení nemocného je také potřeba této stimulace zesílena. Bohužel
často se však můžeme setkat s tím, že předměty, které pacienta stimulují, jsou nahrazovány
předměty bez senzorické hodnoty.
Nabízíme-li člověku s AN nějaký předmět, dbáme na to, aby nepůsobil infantilním
dojmem, ale odpovídal jeho společenskému postavení. (Zgola, 2003)

3.11.2 Způsob komunikace s nemocným
Pro správnou komunikaci s nemocným budete muset rozlišovat stádia onemocnění, ve
kterém se nachází. Existují však základní pravidla, která lze využít kdykoliv:
-

snažte se pro rozhovor zajistit klidné prostředí.

-

dbejte na správný tón hlasu. Mluvte raději hlubším hlasem a pomalu. Důležitá
je také správná artikulace.

-

měli bychom mít na paměti, že nemocný z důvodu svého onemocnění zapojuje
do vnímání řeči ostatní smysly více, než zdravý člověk. Z tohoto důvodu volíme
správný postoj, mimiku a haptiku.

-

při komunikaci volte srozumitelná slova, jednoduché věty, v případě
neporozumění opakujte či formulujte jinak.

-

pokud vás již nemocný není schopen poznat, tak se mu nejprve před zahájením
rozhovoru připomeňte. Hovořte přirozeným tónem a přitom se na něho dívejte.
Pokud informaci nepochopil, opakujte.

-

pro správné pochopení informace od nemocného je důležité sledování jeho
gest a výrazů, jelikož onemocnění může způsobit potíže s vyjadřováním.
Komunikace je závislá na stavu choroby, avšak čím častěji komunikujeme, tím
lépe mu porozumíme.

následkem onemocnění bude docházet ke stále horšímu dorozumívání se s nemocným.
Při rozhovoru se nerozčilujeme a zachováváme chladnou hlavu. V opačném případě bychom
mohli nemocného rozrušit a porozumět vám bude pro něho ještě horší. V situacích, kdy si už
nebudeme vědět rady, je vhodná konzultace s odborníky. (Regnault, 2011)
Někteří lidé s AN se se svou diagnózou těžko smiřují, a proto hovořit s ním o řešení
některých záležitostí spojených s dalším vývojem onemocnění může být po něho nepříjemné.
Komunikace závisí na osobnosti nemocného, na vzájemném vztahu a vstřícnosti. (Regnault,
2011)
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M. Regnault ve své knize uvádí několik zásad, jak s blízkým člověkem o jeho nemoci
hovořit:
•

mluvte o jeho nemoci otevřeně

V současné době je trendem o AN hovořit otevřeně jako o ostatních onemocněních.
Tento trend se snaží prosazovat lékaři i různé organizace pacientů, avšak jeho prosazení bude
ještě vyžadovat značné úsilí. Mluvit o nemoci zcela otevřeně je důležité pro pacientův pocit
zodpovědnosti za sebe a aktivní zapojení do léčby.

•

diagnózu by měl oznamovat lékař, nikoliv rodinní pečující

O vývoji nemoci by měl pacienta seznámit lékař. To však neznamená, že v případě kdy
nemocný něco nepochopil nebo ho zajímají některé podrobnosti, nemůžeme mu na ně
odpovědět.
•

nedávejte nemocnému najevo ztrátu jeho schopností a dovedností

Pro člověka s An je samotný deficit některých schopností už sám o sobě dost
traumatizující. K získávání sebedůvěry se proto snažíme vyzdvihovat věci, které se mu daří,
udělal správně apod. Naopak věci, které se mu nedaří či zapomněl, se snažíme nezdůrazňovat.

•

naslouchejte nemocnému

Měli bychom se snažit nemocného vždy vyslechnout. V případě jeho zájmu
o informace týkající se dalšího vývoje nemoci bychom mu neměli nic skrývat a lhaním o jeho
zdravotním stavu se ho snažit „šetřit“.
•

hovořte s ním o dalších případných možnosti péče

Péče o nemocné v pokročilém stadiu nemoci bývá pro pečující velmi náročná.
Je nezbytné s nemocným hovořit a dalším řešení péče v případě že už ji sami nebudete
moci zvládat.
(Regnault, 2011)
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3.11.3 Aktivity
Požadavky na aktivity
Volbou vhodných aktivit dáváme nemocnému smysl jeho života, posilujeme jeho
důstojnost a ovlivňujeme jeho chování a přináší nemocnému i pečujícímu pocit bezpečí,
soudržnosti, humoru a pocit řádu. (Glenner a kol., 2005)
Tyto požadavky zahrnují zapojení nemocného do sebepéče, podpora hrubé motoriky,
aktivity pro podporu jemné motoriky, emocionální a sociální aktivity a odpočinek. Důležitá je
rozmanitost aktivit, měli bychom střídat činnosti aktivní a pasivní a také aktivity snadné a
obtížnější. (Glenner a kol., 2005)
U lidí s AN je vhodné, aby se dále věnoval aktivitám jako doposud. Vhodné aktivity
mohou zajistit delší udržení schopností nemocného a lepší prožití jeho života. Měli bychom
mu umožnit pokračovat v jeho činnostech, dokud mu to jeho stav dovolí, popřípadě udělat
jistá opatření (procházky s doprovodem, pozor na manipulaci s ostrými předměty apod.).
(Regnault, 2011)
Programování aktivit je také důležité pro nemocné v pokročilé fázi demence. (Jirák,
Holmerová, Borzová a kol., 2009)
Další vhodné aktivity:
-

fyzické – k udržení tělesné kondice (volíme dle stádia, zpočátku to
může být běhání a plavání, později pěší túry a procházky)

-

běžné domácí práce (nemocného zabaví a zároveň usnadní práci
pečujícím)

-

ruční práce (tyto aktivity bychom měli provádět společně
s nemocným, aby nedošlo k tomu, že se nemocný přestane
v činnosti orientovat – malování, pletení apod.)

-

vyprávění jeho vzpomínek (vzhledem k tomu, že nejnovější události
zapomíná jako první, bude mít dobrý pocit, že si i nadále dobře
pamatuje) společenský život (snažte se, aby návštěvy byly
pravidelné a menší počet osob). (Regnault, 2011)
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Organizace každodenních činností
Tyto činnosti zahrnují hygienu, oblékání, různé hry, účetnictví, nákupy, návštěva
přátel atd. Pro nemocné s AN je důležité tyto činnosti organizovat. Dělíme je na aktivní,
pasivní, vykonávané s asistencí či samostatně. ČALS dělí činnosti na denní rutiny (stravování,
hygienu, domácnost) a ostatní aktivity (duchovní, kreativní, pracovní, spontánní, intelektuální
a sociální). (Regnault, 2011)

Stravování - v případě, že je nemocný zvyklý na váš pokrm, je to pro jeho režim
nejvhodnější. Při nedostatku času je dobré vědět, že je možné využít různých služeb. Je
vhodné stolovat v menším počtu jemu blízkých osob. Snažíme se nemocnému zajistit
vyváženou stravu a dáváme přednost jeho oblíbeným jídlům. Jelikož se vlivem onemocnění
zhoršuje také motorika, je vhodné volit jídla, která se snadno konzumují. U osob s AN se může
stát, že zapomenou, jak zacházet s příborem, proto upřednostňujeme pokrmy, které lze jíst
lžící nebo jen rukama. (Regnault, 2011)

Tipy pro užívání stravy u osob s AN:
-

připravte vhodný příbor, se kterým se bude nemocnému dobře
manipulovat a příbory, se kterými již manipulovat neumí, na stůl
nedávejte (mohlo by ho to mást)

-

volíme vhodné prostírání a nádobí. Mělo by být co nejpřehlednější.
Doporučeny jsou výrazné barvy bez složitých motivů.

-

nezapomínejte také na vhodné osvětlení místnosti, stíny ho můžou
rušit

Při odmítání stravy:
-

zjistěte, zda nemá problémy s chrupem

-

buďte trpělivý a s jídlem mu pomáhejte, snažte se podávat jeho
oblíbená jídla

-

podávejte menší porce jídla v častějších intervalech

-

dbejte na dostatečnou hydrataci

-

v případě, že stravu i nadále odmítá, vyhledejte odborníka
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Osobní hygiena – při pomoci s hygienou nesmíme zapomínat na intimitu nemocného.
Postupuje šetrně a sledujeme rekce blízkého. Někdy může být vhodné využití pečovatelských
služeb.
uspořádejte věci určené k hygieně v takovém pořadí, v jakém je váš blízký užívá, a
ponechte mu věci, které jsou pro něho při hygieně nutné (Regnault, 2011)
-

zajistěte bezpečnost - využitím různých madel, protiskluzových
podložek apod.

-

dohlédněte na vhodnou teplotu prostředí – nemocní stráví
v koupelně více času, měli bychom dbát na to, aby mu nebyla zima,
když se vysvléknou

-

zkontrolujte koupelnové zařízení, zda funguje správně

-

zajistěte správnou teplotu vody (Regnault, 2011)

-

v počínajícím stadiu choroby se snažte vézt nemocného v hygieně k
co největší soběstačnosti (Regnault, 2011)

Péče o domácnost – v případě, že chceme péči o nemocného zastat sami a nechceme
využívat sociálních služeb, snažíme se zapojit nemocného do co největšího počtu domácích
prací. Díky tomu se nemocný bude cítit užitečný a ušetříte více času. Zároveň dbáme na jeho
bezpečnost, snažíme se mít blízkého pod dohledem. (Regnault, 2011)

Instrumentální aktivity denního života – součástí každodenního života jsou ale
i obtížnější aktivity označovány IADL. Sem řadíme: příprava jídla, nakupování, telefonování,
hospodaření s penězi, cestování, užívání léků, péče o prádlo a domácnost či garáž nebo
zahradu. Na tyto činnosti ponechte nemocnému co nejvíce času a snažte se je co nejvíce
zjednodušit. (Glenner a kol., 2005)

Zapamatujte si!
-

Pro správné dodržování léčebného režimu je důležitá organizace,
jelikož za nedlouho budete za dodržování terapie zodpovědní vy.
Cennými pomocníky v takovém případě je diář (termíny lékařských
prohlídek) a dávkovač léků.

-

Při lékařských prohlídkách to budete vy, kdo bude lékaře
informovat a na vše se ho ptát.
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-

Při rozhovoru s nemocným o jeho chorobě ho chvalte za věci, které
už sám nezvládne, po něm nechtějte a nevyčítejte mu je. Snažte se
naopak vyzdvihnout věci, které se mu podařily. K rozhovoru o
záležitostech, které nám vadí, si najděte vhodnou chvíli.

-

Obeznamte nemocného s tím, že v budoucnu bude pravděpodobně
nutné umístit ho do specializovaného zařízení. Při umísťování do
ústavu budete mnohem klidnější, pokud se nemocný na takovém
rozhodnutí podílel. (Regnault, 2011)

3.11.4 Problematické chování
AN bývá příčinou neobvyklého či dokonce nebezpečného chování, které ohrožuje nejen
své okolí ale i sebe. (Regnault, 2011)

Anamnéza
•

Problematické chování

Problematické chování je jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu života jak nemocného,
tak i pečovatele.
O těchto poruchách nás většinou informují osoby, které nemocného doprovází. Od
nemocných, vzhledem k chybějícímu náhledu, se tyto informace nedozvíme.
Změny chování mohou také být ovlivněny onemocněním somatickým. U nemocného
sledujeme tyto změny:
-

změny osobnosti nemocného

-

změně rodinných vztahů či vztahů na pracovišti

-

změna chutí

-

nepřiměřené chování

-

apatie

-

nedostatečná motivace

-

nepatřičné sexuální chování

-

impulzivita, ztráty zábran

-

hyperaktivita, podrážděnost, agresivní chování

-

bezúčelné pohyby, bloudění či jiná nepatřičná pohybová aktivita

Jako jedna z nejčastějších poruch bývá apatie a častá bývá také agrese/agitovanost,
která je pro pečující velmi náročná.
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•

Poruchy nálady

Zde máme na mysli deprese, které mohou mít odlišné příznaky ve stáří a dospělosti.
Deprese u starších osob může mít i atypické projevy. Klinický obraz může být výrazně
chudší. Objevují se somatické příznaky, neurotické, případně může dojít změnám osobnosti.
Měli bychom vědět, že deprese mohou předcházet poruchám kognitivních funkcí a
v případě přítomnosti mírné kognitivní poruchy, kde je přítomna deprese, bývá zvýšené riziko
AN.
Pro rozpoznání této poruchy je rozhovor zaměřen na oblasti života, které mohou
svědčit o depresivní poruše. Zde pátráme, zda je přítomna:
depresivní nálada (např. úzkosti, sebevražedné myšlenky a další)

•

-

spokojenost se životem

-

chuť k jídlu

-

spánkový režim

-

somatické příznaky

-

zájem o dříve prováděné činnosti a o okolí

-

životní energie

-

vztahy (rodinné, přátelské), záliby atd.

Depresivní pseudodemence

Zde se jedná o tzv. kognitivní dysfunkci, která souvisí s depresí. Přesněji řečeno jde
o kognitivní poruchu, kde příčinou je deprese. (Bartoš, Hasalíková, 2010)
V případě, že se u nemocného takovéto chování objeví, měli bychom se nejdříve
zaměřit na to, co ho vyvolalo (tzv. spouštěč). (Regnault, 2011)
M. Regnault uvádí několik rad, jak problémové chování nemocného lépe zvládnout:
-

neklid bez známé příčiny - nemocného se snažíme zklidnit klidnou
atmosférou. Vhodné je tlumené osvětlení a barvy, hudba a další dle
osobnosti nemocného

-

agresivita - u projevů agrese bychom měli zachovat klid a
v žádném případě se nemocného nepokoušíme nijak zkrotit,
snažíme se zjistit a odstranit příčinu jeho chování. Volíme klidný a
vyrovnaný hlas. Při neúspěchu necháme nemocného, aby se
zklidnil sám, případně vyhledáme pomoc.
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-

bloudění či bloumání - onemocnění AN často způsobuje, že
nemocní utíkají a neumí se již vrátit zpátky. Mezi možnosti, jak
útěkům zabránit, patří zamykání dveří, používání různých závěsů
na zakrytí dveří a vhodné bývá uschovat veškeré věci, které
s odchodem z domu nějak souvisí (kabát apod.).

-

nevhodné sexuální chování - lidé s AN již nejsou schopni rozeznat,
zda je jejich chování nevhodné, a proto bychom měli lidi, s nimiž se
shledá, dopředu na jeho možné chování upozornit. Můžeme se také
snažit odvrátit pozornost nemocného.

-

lehká paranoia - nemocní mohou mít občas pocity, že máte
v úmyslu mu nějak ublížit nebo že se na něho zlobíte. Mluvte s ním,
buďte trpěliví a pokuste se ho přesvědčit, že vše, co děláte, je pro
jeho prospěch. (Regnault, 2011)

Příčiny problémového chování
•

Fyzická příčina

Pokud se u nemocného projeví, případně dojde ke zhoršení problémového chování,
pátráme v první řadě, zda příčina není fyzického rázu. Somatická onemocnění (např. zápal
plic, močové kameny) mohou zapříčinit zhoršení zmatenosti. Příčinami mohou být i některé
maličkosti, které způsobují tělesný diskomfort. Zde se může jednat například o dehydratace,
hlad, potřeba toalety, nevyhovující kompenzační pomůcky (naslouchátka apod.) a další.
Důležitý je monitoring bolesti. Nemocní nám mnohdy nejsou schopni říct, co je bolí, a
proto bychom měli sledovat jejich neverbální projevy a chování, které ji může signalizovat.
Je nezbytné sledovat objektivní příznaky, které mohou znamenat různá onemocnění
(tělesná teplota, barva kůže, dýchání, apod.). (Glenner a kol., 2012)
•

Léky

Může se stát, že příčinou pacientova chování bývají některé léky. Projevy bývají
poruchy vědomí, potíže s chůzí, kožní projevy, potíže s vyprazdňováním, ataxie, malátnost
nebo snížený krevní tlak. (Glenner a kol., 2012)
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V této oblasti je důležitá informovanost ohledně možných nežádoucích účinků,
množství dávky, doba užívání, správné užívání léky a znát možné účinky generických léků.
Vždy spolupracujeme s lékařem. (Glenner a kol., 2012)
•

Ostatní příčiny problémového chování

-

Bludy a halucinace

-

Komunikační problémy

-

Nevhodné aktivity (moc obtížné či snadné)a jejich velké nebo malé množství

-

Ztráta předešlých schopností nemocného a z toho vyplývající pocit neschopnosti

-

Perseverace neboli neschopnost ukončení nějaké z činností

-

Dezorientace (vlivem zhoršené paměti a poruchou kognitivních funkcí)
(Glenner a kol., 2012)

100

4 Kvalita života
4.1

Definice pojmu
Pojem kvalita života je nyní téma, které se v ČR stalo součástí odborných diskuzí

v různých odvětvích (psychologie, zdravotnictví a spousty dalších).
Významově slovo “kvalita“ lze nazvat jako „jakost“ či „hodnota“.
V běžném životě se obvykle hovoří o kvantitě života. Kvantitu na rozdíl od kvality
života lze určit relativně snadno počtem let. (Dvořáčková, 2012)
Dle Křížové (2005) se odborníci shodují, že tento pojem zahrnuje tři důležité oblasti.
Mezi tyto tři oblasti patří:
-fyzické prožívání
-duševní harmonie
-sociální postavení člověka s jeho vztahy k ostatním lidem

Kvalita života nepředstavuje výhradně životní standard jednotlivce, ale uplatňuje se
zde více faktorů. Tento pojem má také souvislost s potřebami člověka, jeho požadavky a také
prostředí, ve kterém žije. (Dvořáčková, 2012)
Kvalita života může být chápána jako „výsledek působení mnoha faktorů a to jak
sociálních, zdravotních, ekonomických, tak environmentálních podmínek, které jsou ve
vzájemné interakci. Může také zahrnovat otázky smyslu a pocitu užitečnosti vlastního života
i subjektivní hodnocení života v pojmech osobní svobody a spokojenosti.“ (Dvořáčková, 2012
str. 56-57)
Definovat kvalitu života a určit její ukazatele je problém mnoha oborů. Tato definice
vyžaduje sjednocení a rozbor hledisek z více různých oblastí a vědních disciplín.
Definice je však ovlivněna poměrně značně odlišným pohledem jednotlivce, který je
závislý na kultuře, náboženství, geografické oblasti a také ekonomických podmínkách.
Dle pojetí Calmana „individuální kvalita života vyjadřuje rozpor mezi sny, nadějemi
a ambicemi každého člověka a jeho současnými reálnými zkušenostmi, přičemž lidé jsou
motivováni, aby tento rozpor byl eliminován, resp. odstraňován.“ (Dvořáčková 2012 s. 57 In
Calman) Světová zdravotnická organizace (WHO) popisuje podstatu kvality života člověka
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jako: „vnímání jeho pozice v životě v kontextu kultury a hodnotového systému, v němž žije a
ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, zájmům a požadavkům. Zahrnuje komplexním způsobem
jedincovo somatické zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy a to
vše ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí. Kvalita života není totožná s termíny
„stav zdraví“ nebo „pohoda“. Vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém
kulturním, sociálním a environmentálním kontextu.“ (Dvořáčková D. 2012, str. 58, In
WHOQOL Group.)Významný odborník zabývající se problematikou života v lékařském oboru
Musscheng popisuje kvalitu života jako tři různé úrovně:
-

první stupeň: normální fungování

-

druhý stupeň: spokojenost se životem

-

třetí stupeň: úroveň lidského rozvoje
(Dvořáčková, 2012)

Druhý stupeň je významný především pro seniory a Křivohlavý předpokládá, že lidé,
kteří jsou již na konci své cesty, hodnotí kvalitu života dle spokojenosti s dosavadním životem.
Pokud člověk svůj život zhodnotí jako smysluplný a je s ním spokojen, lze říci, že
kvalita života je prožívána na vysoké úrovni. (Dvořáčková, 2012)
Dvořáčková dále popisuje kvalitu života v historicko-filozofickém, psychologickém a
sociologickém pojetí.
Prvním zmiňovaným pojetím je historicko - filozofické. Dříve ještě než se začali vědci
zabývat, jaké jsou prvky blaha, zabývali se jimi filozofové a teologové. Z antického hlediska
byl nejvýznamnějším ukazatelem kvality života považován subjektivní pocit harmonie. Důraz
byl také kladen na postoje a taktiky zvládání, péči o tělo a hledisko sociální.
Dle pojetí Seneci je významným indikátorem kvality života úroveň ekonomická a
sociální. Studoval i vliv z hlediska finančního a materiálního zabezpečení. Pocity tzv.
„blaženosti“ jsou údajně spojeny se společenským životem nebo společenským postavením,
vztahy a vzděláním. (Dvořáčková, 2012 In Hrozenská M. 2008)
V dobách středověku bylo vnímání blaha značně ovlivněno náboženstvím. Za vrchol
štěstí a spokojenosti bylo považováno poznání Boha. Tyto hodnoty byly v 18. století
nahrazeny hodnotami štěstím a seberealizace. Pozornost byla zaměřena především na
jednotlivce. Smyslem existence byl sám život. (Dvořáčková, 2012)
Z osobností tohoto období lze uvést E. Kanta, který za smysl existence považoval
sebeúctu. V dalším období se setkáváme s pojmem tzv. „vnitřní dialog“. Tento koncept je
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založen na odhalení svého nitra, své síly i slabosti a poskytnout své vědomí druhému.
V dialogu by neměl být použit nátlak ani pozice moci, ale měl by zahrnovat především zájem o
partnera.
Jelikož kvalita života je úzce spjata s pojmem smysl života, můžeme se v oboru
psychoterapie

setkat

s

termíny

logoterapie

a

existenciální

analýza.

Jedná

se

o psychoterapeutické metody zaměřené na hledání smyslu lidského života. (Dvořáčková,
2012)
V století 20tém pojetí kvality života ovlivňuje jeden z filozofických směrů nazývaný
utilitarizmus.
V současné době je termín kvalita života spojován především s kvalitou vnějších
podmínek. (Dvořáčková, 2012)
Pojem byl veřejností rychle přijat a stal se módním trendem ve světě i v Evropě.
(Dvořáčková, 2012)
Dle Mareše (2006) se tento pojem stává vědeckým až později. Prvně v sociologii a
dále pak v ostatních vědách o člověku. Popisuje rozvoj tohoto pojmu třemi směry:
a) objektivním – tento směr byl chápán souhrn objektivních ukazatelů
(životní podmínky v zemi)
b) subjektivním- chápán jako soubor ukazatelů subjektivních (kvalita
cesty životem jedince)
c) kombinací obou ukazatelů
(Dvořáčková, 2012 In Mareš, 2006)

Vzhledem k posuzování postavení osob na stupnici zdraví /nemoc došlo v posledních
20 ti letech k výraznému rozvoji nových vědomostí v oblasti kvality života.
Bylo prokázáno, že pro celkové vyjádření popisu zdravotního stavu je nezbytné určení
a zhodnocení více ukazatelů. Jedná se například o determinanty sociální, psychické,
behaviorální, související se zdravím a metody užívané dříve, které se odvíjely od určené
diagnosy a délky dožití.
V dnešní době se stává významný biopsychosociální a spirituální pohled na život
člověka. V případě, je-li hodnocení kvalita života omezeno pouze na zdravotní stav případně
stupeň postižení, hovoříme o termínu „health-related quality of life“(HrQoL).
Specialisté více oborů však zastávají názor, že určující a podstatné pro život člověka je
subjektivní hodnocení Quality of life (QOL). (Dvořáčková, 2012)
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Pokud hovoříme o kvalitě života, je nezbytné brát na zřetel také jeho hodnotu, která
patří mezi základní lidská práva. „Hodnota života je dána životem samotným a kvalita života
znamená naplnění této hodnoty.“ (Dvořáčková, 2012 In Halečka, 2001)
Dalším uvedeným pojetím je pojetí psychologické.
Na toto pojetí kvality života lze nahlížet z více hledisek. Jedním z nich je posuzování
spokojenosti člověka a faktory, které ji ovlivňují, nebo můžeme hovořit o prožívání subjektivní
pohody, přičemž se snažíme zdůraznit všeobecné hodnocení kvality života. Zde se jedná o
subjektivní hledisko hodnocení kvality života, které je nazýváno jako štěstí.
V literatuře se můžeme setkat s termínem „well-being“, kterým je označována duševní
pohoda, avšak dle Kebzy je mnohem výstižnější použití českého názvu „osobní pohoda.“
(Dvořáčková, 2012)
Dle názoru

Hrozenské

toto pojetí kvality života zahrnuje pocity pohody a

spokojenosti člověka, přičemž tyto koncepty mají původ v podrobnější analýze zaměřené na
hodnotový systém člověka, situace zdravotní a rodinné, životní styl a postoje člověka. Pocit
subjektivní pohody či nepohody je do určité míry odrazem emocí člověka na uspokojení jeho
potřeb.
Pocit spokojenosti a pohody ovlivňují i některé charakteristické schopnosti člověka
jako jsou například schopnost adaptace na změnu životních podmínek, zvládání stresových
situací apod.
Třetím pojetím je sociologické
Je zaměřeno na postavení ve společnosti, způsob života člověka, vzdělání, majetek,
úspěšnost a další.
V této kapitole se však setkáme především s termínem životní styl. Tímto termínem
můžeme vystihnout všeobecné sociální podmínky, jež stanovují kvalitu života a společenský
život.
Styl života je velmi podstatným atributem kvality života různých osobností a člověka ve
společnosti, na jehož bázi jsou zvažovány kupříkladu různé činnosti lidí a je posuzován poměr
práce manuální a intelektuální (Dvořáčková, 2012)
Jako další faktor ovlivňující životní styl je uvedena ekonomická situace, priority
jedince, 188, rodinné zázemí, zkušenostmi a výchovou.
Hodnoty podílející se na životním stylu člověka lze dělit dle Payna (2005):
-

konzervativní: disciplinovanost, bezpečí, tradice

-

individualistické: moc, touha po štěstí sebeurčení a úspěch
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-

kolektivistické: benevolence či spravedlnost

-

liberální: autonomie, svoboda, přání něco změnit a nezávislost
(Dvořáčková, 2012 In Payne, 2005)

Další vymezení kvality života, se kterým se v literatuře setkáme, je dle Tokárové:
1. jako normativní kategorii (na vyjádření žádoucí, postulované, optimální
úrovně nebo stupně, přibližující se k očekáváním, potřebám či
představám jednotlivců nebo skupin)
2.

jako všeobecný výraz na označení specifických charakteristik, vlastností,
atributů, kterými se daný objekt liší od objektů jiných, bez zdůrazňování
míry uspokojení určitých potřeb.“
(Gurková, 2011 In Tokárová, 2002)

Kvalita je pokládána za relativní kategorii nikoliv absolutní jelikož ji lze
charakterizovat ukazateli kvantitativními a kvalitativními. (Dvořáčková, 2012)
Jaká je naše kvalita života, posuzujeme dle úrovně, kterou očekáváme, případně
s životem ostatních lidí. Otázkami tedy zůstává, jaký je standard, abychom mohli říci, že život
určitého člověka je kvalitní? Co tedy znamená, že je život považován za „dobrý“, co zahrnuje
pojem kvalita života za „kvality“?
Označíme-li kvalitu života za nízkou například u obyvatel určité země, je tím dle
Džuky myšleno, že zde pro dobrý život chybí podmínky objektivní. Do těchto podmínek řadíme
bydlení, stravu nebo úroveň zdravotnictví. Řekneme-li o člověku, že žije špatně, může toto
naše mínění znamenat, že dotyčná osoba si připadá osamělá, necítí se dobře fyzicky apod.
(Džuka, 2004)
Mezi další autory zabývající se pojmem kvalita života patří například Švehlíková. Tato
autorka konstatuje, že „uvažujeme-li o jakosti / kvalitě bytí nebo o jednotlivých projevech živé
bytosti – jedince (individuální kvalitě života), uvažujeme o jejich odlišnostech, resp.
charakteristických znacích, kterými se liší od jiných jevů“. (Gurková, 2011, str. 22, In
Švehlíková et, al 2008)
Dalším zmíněným autorem je Kováč, dle kterého lze na kvalitu života nahlížet jako na
to „čím se vyznačuje život daného jednotlivce v porovnání se životem jiných.“ (Gurková,
2011, In Kováč 2004 )
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Z tohoto výkladu je možné posoudit kvalitu života jako individuální, subjektivní a
komplexní.
Pokud tedy měříme kvalitu života, můžeme říci, že posuzuje životy jednotlivců a
klademe důraz na to, co je pro určitého člověka hlavní prioritou.
Dle Džuky z toho vyplývá, že kvalita života nemá přesnou definici, ale jedná se
o pojem, který popisuje jako „formální, hypotetický konstrukt, latentní (skrytá) proměnná,
kterou je možné naplnit pouze individuálním obsahem.“ (Gurková, 2011, str. 22 in Džuka
2004)

4.2

Měření kvality života v ošetřovatelském výzkumu - výběr nástroje
V klinické praxi je možno pro zhodnocení kvality života využít velkou škálu měřících

nástrojů.
Gurková rozděluje nástroje pro měření kvality na generické a specifické.
Tyto nástroje slouží k zhodnocení kvality zdravotního stavu a kvality zdraví.
Používat bychom však neměli nástroje zaměřené na posouzení zdravotního stavu,
přesněji řečeno na kontrolu příznaků.
Většina těchto nástrojů je však zaměřena na pacienty, méně však na pečující.
( Gurková, 2011)
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4.3

Nástroje měření kvality života u pečujících
Výzkum zaměřený na kvalitu života v ošetřovatelské praxi není zaměřen pouze na

pacienty s různým onemocněním.
Kvalita života může být zhoršena stejně tak jako u nemocných tak u osob, které o ně
pečují. (Gurková, 2011)
Faktory, které mohou ovlivnit kvalitu života pečujících, jsou například:
•

zdravotní stav (zhoršující se příznaky nemoci a následně závislost nemocného
na pečovateli)

•

druh terapie (terapie léčebná oproti paliativní)

•

doba péče (délka péče je jedním za faktorů, může kvalitu života u pečujících
významně ovlivnit)

•

stupeň psychické a fyzické zátěže v závislosti na dlouhodobé péči

•

míra společenské opory (významným faktorem jsou vztahy v rodině, opora
blízkých lidí a okolí, vnímání převzetí zodpovědnosti za druhého člověka apod.)
(Gurková, 2011)

Gurková (2011) ve své knize uvádí několik nástrojů určených pro hodnocení míry
zátěže pečujících. Můžeme je nalézt v databázi Mapi Reaserch Institute. (Mapi Reaserch
2010)
Mezi tyto měřicí techniky patří:
-

Burden Assement Scale

-

Caregiver Strain Index (Gurková 2011 In King C. R. 2003)

-

The Caregiver Burden Inventory (Gurková 2011 In Ministerstvo
zdravotníctva SR 2006)

-

Objective and Subjective Burden Inventory (Gurková 2011 In
Korecová, 2003)

-

Caregiver Activity Survey

Tyto nástroje však nejsou určeny k měření kvality života osob, kteří pečují
o nemocného, ale hodnotí míru a spektrum zátěže v závislosti na péči o pacienta. V této
skupině lze měřit kvalitu života těmito nástroji:
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•

měřící techniky orientované na pečující osoby o nemocné, kteří trpí
specifickým onemocněním (Paediatric Asthma Caregiver“s Quality of Life
Questinnaire), Caregiver Quality of Life Index-Cancer k měření kvality života
pečujících
o blízkého s nádorovým onemocněním

•

měření, která jsou využívána u pečujících osob všeobecně (škála Kvality života,
neboli Scale of Quality of Life of Care-Givers) či Wisconsinský dotazník indexu
kvality života pečujících (The Wisconsin Quality of Life Index Caregiver
Questionnaire (Gurková, 2011)

Tab. 8 Nástroje pro měření kvality života pečujících o pacienty s chronickým
onemocněním
Nástroj

Oblasti hodnocení (subškály)

The Wisconsin

služby (úroveň kooperace pečujícího a zdravotnického

Quality of Life Index pracovníka)
Caregiver

asistence rodiny (požadovaná úroveň pomoci rodiny při

Questionnaire

vykonávání denních aktivit u pacienta)
životní aktivity a cíle
dosažení cílů léčby (pohled pečujícího na dosažení cílů
léčby u pacienta)

Caregiver

celkové duševní zdraví

Quality of Life Index

emocionální distres

-Cancer

celkový zdravotní stav
sociální opora
sociální příležitosti
aktuální stav pacienta

Paediateric
Asthma
Quality

Caregiver’s
of

Emocionální funkce
Aktivity rodičů

Life

Questionnaire
(Gurková, 2011 str. 170)
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Studie prokázaly, že kvalita života pečujících osob a zátěž spolu značně souvisí.
(Gurková In McCullagh, 2005)
Při provedení ověřovacích studií u již uvedeného nástroje Caregiver Quality of Life
Index Cancer bylo prokázáno, že pokud se nemocného stav zhoršuje, pečující trpí
emocionálním distresem a jejich kvalita života je zhoršena. Naopak u pečujících, kteří mají
lepší psychické zdraví, bylo prokázáno, že je kvalita života vyšší. (Gurková, 2011)
McCullagh 2005 ve svém výzkumu zaměřeném na pečující o nemocné po akutní cévní
mozkové příhodě zjistil, že nižší zátěž pečujících je spojena s jejich vyšší kvalitou života,
přičemž ukazatele kvality života a obtíže při péči, které prožívali, byly tyto: věk, emocionální
stav nemocného a pečovatele, stupeň nezávislosti, míra sociální opory, dostatečná edukace
pečujícího. (Gurková, 2011 In McCullagh, 2005)
Dle uvedené studie lze říci, že zvýšit kvality života pečujících osob můžeme docílit,
pokud se zaměříme na následující intervence:
-

dostatečnou edukací pečujících

-

podporou pacientovy nezávislosti

-

aktivizaci zdrojů sociální opory pro rodinu
(Gurková , 2011)

S pojmem kvalita života se můžeme setkat v ošetřovatelském výzkumu (klinické studie)
ale také v rámci klinické praxe.
V klinické praxi je možno nástroje pro měření kvality života využít:
-

pro zhodnocení kvality života skupin, jednotlivce a posoudit
priority nemocného v oblasti léčby

-

mohou sloužit jako součást pravidelných revizí (účinnost terapie
apod.)

-

při volbě dalšího postupu v terapii či pro zvolení účinné intervence

Nástroj pro měření kvality života by měl být zvolen dle toho, zda je výzkum zaměřen na
jednotlivce, skupiny či osobu trpící specifickým onemocněním.
Pro posouzení kvality života skupin - zde je doporučováno využít běžného nástroje
HRQoL. (Gurková, 2011)
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U měření kvality života jednotlivce je vhodné využít individuálních nástrojů a při
měření kvality života u nemocného se specifickým onemocněním je vhodné zvolit i specifické
nástroje HRQoL, zaměřených na konkrétní onemocnění. (Gurková, 2011)

V klinické praxi by nástroje pro měření kvality dle Gurkové zaznamenat:
-

nikoliv pouze negativní důsledky chronické nemoci ale také
pozitivní aspekty ovlivňující kvalitu života

-

pacientovo individuální posouzení /vnímání kvality života

-

měla by být rozlišena kvalita celková a specifický dopad
onemocnění

Nástroje určené pro klinickou praxi by měly být:
-

spolehlivé a dostupné v použitém jazyce

-

rozsah by měl být přiměřený (pro klinickou praxi je vhodné využití
zkrácené verze nástrojů)

-

s použitím nástroje by měl být získán souhlas
(Gurková, 2011)

Tématem práce je kvalita života pečujících osob, proto se na tuto skupinu zaměřuji
v další kapitole.
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5 Laici jako pečovatelé
Nejčastějšími pečujícími z řad laické veřejnosti jsou rodinní příslušníci:
-

Pečující o nemocného je manžel či manželka
Pokud je pečující manžel nebo manželka, většinou již bývají
v důchodovém věku a mohou mít sami řadu zdravotních obtíží.
Veškerá pozornost bývá zaměřena na zdravotní stav nemocného a
při 24 hodinové péči pak například zapomínají na pravidelné
prohlídky, apod. Vzhledem k časové náročnosti péče může docházet
k sociální izolaci nemocného.

-

Pokud jsou pečující děti nemocného
Syn nebo dcera nemocného bývají mnohdy v předdůchodovém
věku. Často bývají pod tlakem díky obavám z možné ztráty
zaměstnání. Děti nemocného mají na starosti svoji domácnost i
domácnost nemocného a také se ještě snaží pomáhat svým dětem.
Sami na sebe už nemají čas a dochází tak k dlouhodobému
přetížení pečovatele, což vede k poruchám nálady, zhoršení výkonu
v práci a také konfliktům. (Hasalíková M., Bartoš A. 2010)

5.1

Jaké učinit první kroky po sdělení diagnózy blízkému člověku

5.1.1 V oblasti terapie
Po stanovení diagnózy by měl lékař nemocnému poskytnout kontakty na organizace
zaměřené na osoby s AN a doporučit, aby absolvovat ještě další speciální vyšetření.

Doporučený postup po sdělení diagnózy:
•

Vyšetření kognitivních funkcí - vyšetřením poznávacích funkcí lze zjistit které
schopnosti nemocný ztratil a které mu ještě zůstaly. Z tohoto vyšetření lze určit
další postup při péči o nemocného.
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•

Způsob terapie - lékař navrhne způsob léčby, který bude pro našeho blízkého
člověka nejvhodnější, zda je možná terapie v prostředí domova nebo je již
vhodnější nemocného hospitalizovat.

•

Farmakoterapie – Pečující by měli být lékařem poučeni o možnostech léčby a
dostupnosti současných léků

•

Psychická podpora - vzhledem ke zvyšující se náročnosti péče bychom neměli
odmítat pomoc psychologa.

I když péče o nemocného závisí především na jeho zdravotním stavu, dohled nad
dodržování terapie by měli převzít pečující. Pokud je však nemocný stále způsobilý, za svou
léčbu zodpovídá sám a záleží na něm, zda nám dovolí se terapie účastnit.
Nahlížet do zdravotnické dokumentace můžeme pouze v případě, že nás soud stanoví
zákonným opatrovníkem osoby. (Regnault, 2011)

5.1.2 Administrativa
Vlivem postupující nemoci se může stát, že bude nutné převzít za nemocného veškerou
administrativu a právní úkony. K tomu nám slouží jasně stanovená legislativa.
Tyto záležitosti v ČR řeší tzv. řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům.
Zde soud zbaví fyzickou osobu trpící duševním onemocněním způsobilosti k právním
výkonům. V případě, že nemocný je ještě způsobilý některé právní úkony zvládnout, může být
jeho způsobilost pouze omezena. Soud dále určí opatrovníka, který bude za nemocného
rozhodovat ve věcech pracovněprávních, majetkoprávních atd.
Za opatrovníka je ve většině případů určen rodinný příslušník. Pokud však nemocný
nikoho z rodiny nemá nebo ho za opatrovníka odmítne, bude mu určen opatrovník veřejný.
Veřejným opatrovníkem se tedy stává osoba, která je zaměstnancem státní správy.
Žádost podává sám nemocný, příbuzní, zdravotnické zařízení či státní orgán.
Tato žádost o omezení či zbavení způsobilosti nemocného k právním úkonům
odevzdáme soudu v místě bydliště nemocného. (Regnault, 2011)
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Postup podání žádosti:
a) odeslání žádosti k soudu
b) soud vyžádá po osobě, která žádost podala, potvrzení od lékaře, že
nemocný je opravdu k právním úkonům nezpůsobilý
c) posuzovanou osobu navštíví soudní znalec určeného soudem.
d) soud posuzované osobě určí zástupce pro jednání, většinou se jedná o
advokáta a následně soud určí nemocnému opatrovníka (Regnault,
2011)

5.1.3 Jak postupovat v každodenním životě
Nad otázkou, jak budete dále žít, je nezbytné v klidu zvážit všechna možná řešení a
zvolit takové, aby bylo ku prospěchu nejen nemocnému, ale i pečujícím.
Pokud to stav nemocného umožní, je nejlepším řešením vše společně prodiskutovat.
Tím, že s blízkým pohovoříme i o možnostech využití speciálních zařízeních, kdy už péči
nebudeme schopni zvládat, zamezíme následným výčitkám svědomí. (Regnault, 2011)

5.1.4 Finance
Spravovat finance blízkého nebývá vždy jednoduché. Pokud byly finance vedeny
společně, bývá převzetí tohoto úkolu jednodušší. V horším případě nemocný již vlivem
zhoršeného úsudku finance neměl v pořádku, nestaral se o ně, apod., pak bývá převzetí
podstatně náročnější. (Glenner a kol., 2012)
Důležité je zjistit kompletní ekonomickou situaci nemocného. Informovat bychom se
měli o jeho příjmech, majetku, nezaplacených účtech či dluzích a jiných finančních závazcích.
Vhodné je vyhledat dobrého právníka a vytvoření dlouhodobého finančního plánu. (Glenner a
kol., 2012)
Jak dlouhodobou péči financovat do budoucna je nezbytné naplánovat. K tomu je
třeba znát výši dávek zdravotního pojištění a také pojištěná dlouhodobé péče. Pečující by se
měli informovat o slevách na dani z příjmu, doplňkové dávky sociálního zabezpečení a
o dalších možnostech financování dlouhodobé péče. (Glenner a kol., 2012)
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5.1.5 Možnosti finanční podpory
Při péči o nemocného existují různé možnosti jak péči lépe zvládnout po finanční
stránce. Pro poskytnutí sociálních dávek je ale nutné splnění určitých kritérií (např. trvalý
pobyt v ČR, občané členského státu EU a členové rodiny hlášených na území ČR po dobu
delší než 3 měsíce a další).

5.1.6 Přehled dávek

Příspěvek na péči
tento příspěvek je určen nemocnému a jeho rodině k uhrazení služeb registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb.

Jednorázové dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
Do této kategorie patří:
- finanční podpora k opatření speciálních a kompenzačních pomůcek
- příspěvek na úpravu domácnosti
- příspěvek na dopravu

Mimo dávek sociální péče jsou také poskytovány:
- mimořádné výhody (zde se jedná o průkazy TP, ZTP, ZTP/P)
- bezúročné půjčky
(Bartoš, Hasalíková, 2010)

5.1.7 Služby registrovaných poskytovatelů
Prostřednictvím těchto poskytovatelů lze využít pomoc při zajištění stravování, chodu
domácnosti, ubytování, atd.
Tito poskytovatelé jsou uvedeni na www.iregistr.mpsv.cz
Pro uhrazení těchto služeb je možno využít příspěvku na péči.
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Služby zahrnují:
a) služby osobní asistence
b) pečovatelské služby
c) denní centra či denní stacionáře pro seniory
d) služby odlehčovací
e) služby pobytové v institucích určených lidem s demencí

Home care a fyzioterapie v domácím prostřední u osob s demencí
Zde se jedná o služby, které jsou indikovány praktickým lékařem. Poskytovány jsou
v domácím prostředí zdravotní sestrou (odběry krve, převazy, rehabilitace a spousty dalších).
(Bartoš, Hasalíková, 2010)
Pro zajištění komfortu a bezpečí blízkého člověka je také nezbytné zajistit svou vlastní
finanční stabilitu. Zde lze využít pomoc právníka či konzultanta v oboru dlouhodobé péče.
Uspořádání financí nezahrnuje pouze zajištění finanční stability nemocného, ale také
pečujících a ostatních rodinných příslušníků, kteří jsou na nás závislí. Může však dojít
k situaci, kdy i přes veškerá opatření a slib nemocnému, že se o něho i do budoucna
postaráme, nebude možné vzhledem k náročnosti péče dodržet.

(Glenner a kol., 2012)

5.2

Pocity pečujících
Při péči o nemocného člena rodiny mohou pečující provázet tyto pocity:
Je normální, pokud při péči o nemocného blízkého člověka mohou pečující pociťovat:

- smutek - pocity smutku z toho, že vlivem nemoci dochází ke změnám osobnosti
nemocného a například náš partner nás již nepoznává, jsou zcela přirozené. Je důležité si
uvědomit, že nemocný nás potřebuje právě teď. Měli bychom se snažit zaměřit spíše na
budoucnost a myšlenky na minulost vytěsnit.

- zlost - není nic výjimečného pokud se objeví i pocity zlosti. Pečující mohou mít pocit,
že veškerá péče závisí pouze na nich, nikdo jiný jim nepomůže a nabízené služby jsou
nedostačující. Zde může dojít až k situaci, kdy pocity zlosti způsobí nevhodné chování
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k nemocnému. V tomto případě je nutné vyhledání pomoci (svépomocných skupin, odborníka
apod.) dříve, než takové chování nastane.

- stud a rozpaky - Rozpaky či stud za chování nemocného mohou zapříčinit až jeho
úplnou izolaci a pro nemocného bude mnohem složitější zvládat každodenní úkoly. V těchto
situacích nezbývá jiná možnost, než se obrnit trpělivostí

- pocity viny - za zcela normální můžeme považovat i pocity viny. Pečující mohou mít
pocit, že zanedbali předchozí péči, neunesou tíhu zodpovědnosti a stydí se za své úvahy
o možnostech ústavní péče. I když pocity viny mohou mít různé příčiny, je důležité nevinit
sami sebe za nemoc blízkého.

5.3

Potřeby pečovatele
Domov, který pečující sdílí společně s nemocným, by měl podporovat potřeby nejen

nemocného, ale také pečujících a ostatních rodinných příslušníků. Tím, jak domácnost
postupně přizpůsobujeme člověku trpícímu kognitivní poruchou, zvyšuje se i potřeba
pečovatele mít své soukromí. Pro ochranu soukromí ostatních členů rodiny je vhodné obydlí
oddělit a omezit přístup nemocného do prostor, kde žijí jiní rodinní příslušníci. Nedostatek
soukromí může v rodině způsobit konflikty, což může i významně přispět k rozhodnutí umístit
nemocného do ústavní péče.
Příčinami tohoto rozhodnutí bývají častěji problémy psychologické či sociální než
problémy se zvládnutím péče po fyzické stránce. (Zgola, 2003)

5.4

Péče o pečující
Zachovat si zdraví
Péče o člověka s demencí je velmi náročná, a proto vyžaduje dostatek odpočinku.
Nemocní se mohou budit i v noci, tudíž pečující často noc probdí. Požádat o pomoc

můžeme někoho z rodiny případně se zkusit obrátit na svépomocnou organizaci, kde se starají
o podobně nemocné osoby. (Regnault, 2011)
Důraz klademe také na stravování. Základem by měla být vyvážená strava, která má
dostatečnou energetickou hodnotu. Stává se, že pečující z časových důvodů omezí své
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stravování pouze na pečivo a čaj. Špatné stravování může následně způsobit pocity napětí a
značnou únavu. (Regnault, 2011)

Péče o psychiku
Péče o člověka s AN může znamenat práci o samotě a v izolaci.
Pečující se většinou učí „za pochodu“. Různé potíže spojené s péčí odhalí až ve chvíli,
kdy se s nimi střetne. (Regnault, 2011)
Náš emocionální stav má zásadní vliv na zvládání péče.
V žádném případě bychom neměli pociťovat vinu, pokud si uděláme čas na své záliby.
Pro zvládání takto náročné péče je přímo nezbytné udělat si čas na své oblíbené
aktivity, které nám přinášejí radost a odpočinek.
Doporučuje se využití různých relaxačních technik, poslech hudby, procházky a
spousty dalších odpočinkových aktivit. (Holmerová, Jarolímová, Nováková, 2008)
Jak již bylo zmíněno, abychom měli na tyto aktivity dostatek času, je vhodné se v péči
o nemocného střídat. Využít lze i různá zařízení, nabízejících péči o nemocného na delší dobu,
aby i pečující si mohli dopřát dovolenou.
Na závěr je důležité zdůraznit, že prvním předpokladem při péči o druhé je především
naše fyzické a duševní zdraví. (Holmerová, Jarolímová, Nováková, 2008)

5.5

Důležité kontakty
V této kapitole budou uvedeny kontakty na různé organizace zabývající se péči

o nemocné s AN. Na tyto organizace se mohou pečující obrátit, aby na péči nezůstali zcela
sami, dostalo se jim psychické podpory a rady, jak péči lépe zvládat.
•

Organizace pro AN

Problematikou AN se v současné době zabývají významné mezinárodní organizace.
Mezi tyto organizace patří Alzheimer Europe a Alzheimer Disease. Členem těchto sdružení je
také Česká alzheimerovská společnost označovanou zkratkou ČALS .
Smysl těchto organizací:
- podpora nemocných a rodinných příslušníků
- informují vládu i veřejnost
- podporují oblasti výzkumu
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- provádějí školení o AN

Při zjištění AN u blízkého člověka či při pouhém podezření, by měli pečující
kontaktovat Českou alzheimerovskou společnost co nejdříve.
Podnětem vzniku ČALS byl pocit laických pečujících i odborníků, že péči o člověka
s demencí není věnován dostatek pozornosti. (Jirák., Holmerová, Borzová, 2009)
Kontaktní a informační centrum ČALS poskytuje telefonické informace nebo osobní
konzultace s pracovníky tohoto sdružení.
Centrum je v provozu od 8:00 - 20:00 hodin
odkazy na webu:
www.alzheimer.cz - zde nalezneme základní informace o činnosti ČALS
www.gerontologie.cz - Na těchto stránkách můžeme nalézt informace o službách
poskytovaných seniorům
www.kooperace-pro-jakost.cz - tyto stránky budou nabízet doporučení ČALS
standardy a služby pro nemocné demencí.
(Jirák., Holmerová, Borzová, 2009)

Další internetové odkazy s tématikou poruch kognitivních funkcí a demence
•

Domácí webové odkazy:

www.kognice.cz
www.pcp.lf3.cunicz/adcentrum
www.neuropsychologie.cz
www.neurodegenerace.cz
•

Zahraniční odkazy:

www.alzheimer-europe.org/
www.alz.co.uk/alzheimers
www.emedicine .com
www.nice.org.uk/cg42
(Bartoš, Hasalíková, 2010)
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Kontaktní místa České alzheimerovské společnosti v ČR lze najít na internetové
adrese: www.alzheimer.cz/cals/kontaktni-mista/
Pro poskytování kvalitní péče našemu blízkému s AN má nezastupitelnou roli
informovanost. Pečující by měli mít dostatek informací o nemoci, možnostech léčby, péči a
především by měli vědět, že na péči nejsou sami a mají se kam obrátit. (Regnault, 2011)
Na závěr je důležité zdůraznit, že prvním předpokladem, abychom mohli pečovat
o druhé, je především naše fyzické a duševní zdraví. (Holmerová, Jarolímová, Nováková,
2008)
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST
1 Cíle výzkumu
Tato bakalářská práce je zaměřena na osoby, které pečují o své příbuzné
s Alzheimerovou chorobou. Péče probíhá v domácím prostředí. Ve výzkumu zjišťuji, jaký
dopad má péče o nemocného rodinného příslušníka na kvalitu života.
Cílem výzkumné části je odpovědět na tyto otázky:
•

Jak se mění stav a chování nemocného v čase?

•

Potřebují pečující vnější pomoc, a pokud ano, tak v jakých oblastech a v jaké
podobě?

•

Ovlivnila péče o nemocného člena rodiny rodinné vztahy?

•

Jaký je celkový dopad na pečovatele o rodinného příslušníka s Alzheimerovou
nemocí?

•

Charakteristika kvality života dle pečujících a jak se mění v čase.

2 Metodika výzkumu
2.1

Charakteristika výzkumné metody
Pro své výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní metodu výzkumu. V tomto výzkumu

není výběr proměnných prováděn výzkumníkem, ale data jsou generována především
osobami, které jsou zkoumané. Při tomto druhu výzkumu jsou respondenti výzkumníkem
pobízeni, aby hovořili o tématu co nejvíce, přičemž výzkumník očekává, že zkoumané osoby
vyberou především to, co je pro ně důležité. Respondenti tak nejsou vtlačování do témat již
připravených předem a tzv. „přirozeným systémem“ projevují své zkušenosti, znalosti, pocity
a postoje. (Disman, 2008)
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„Výzkumníkovou úlohou je pak nalézt významné struktury v množině všech
proměnných, které respondent považuje za relevantní. V tom je právě největší síla
kvalitativního výzkumu.“ (Disman, 2008)

2.2

Charakteristika souboru respondentů
K zhodnocení kvality života rodinných příslušníků pečujících o nemocné

s Alzheimerovou nemocí jsem požádala o poskytnutí rozhovoru 6 rodinných pečujících.
Respondenty jsem vybírala dle těchto kritérií:
-

rodinným pečujícím byly ženy ve věku 40-60 let

-

ženy pečující o nemocného v domácím prostředí

-

nemocný měl diagnostikovanou Alzheimerovu nemoc

-

nemocní byli muži s pokročilým stádiem Alzheimerovy nemoci

-

nemocný muž byl přímý příbuzný pečující ženy

-

nemocní muži byli přibližně ve stejném věku

-

pečující ženy neměly odborné zdravotnického vzdělání

Respondenty jsme vyhledávala prostřednictvím svého zaměstnání, kde pečující dochází
do svépomocných skupin nebo doprovázejí nemocné do denního stacionáře. Při hledání
vhodných respondentů jsem se však setkala především s rodinnými příslušníky, kteří pečují o
ženu s Alzheimerovou chorobou. Vzhledem k nastaveným kritériím a výrazně převažujícímu
počtu žen s Alzheimerovou nemocí oproti mužům jsem dále vyhledávala respondenty
prostřednictvím praktických lékařů, odborných lékařů, nemocničních a specializovaných
zařízení.
Z vybraných 6 ti respondentů byli ochotni k poskytnutí rozhovoru 5 pečující a z toho
pouze 3 splnili požadovaná kritéria.

2.3

Realizace výzkumného šetření
Výzkumné šetření probíhalo v měsíci červenci a srpnu 2014. S vybranými respondenty

jsem se s jejich svolením spojila telefonicky a sjednala termín poskytnutí rozhovoru.
Rozhovory byly realizovány v domácím prostředí. Délka rozhovoru byla 40-80 minut. Před
jejich zahájením jsem získala od pečujících žen souhlas k jeho nahrávání na diktafon a
ubezpečila je o anonymitě jejich osobních údajů. Dále jsem respondenty informovala
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o důvodech výzkumu a průběhu rozhovoru. Nejdříve byly sepsány potřebné údaje
k posouzení splnění kritérií. Vybrané ženy jsem vyzvala k volnému vyprávění o jejich
příbuzném s Alzheimerovou nemocí. Na úvod byly ženy požádány, aby popsaly období, před
prvními projevy onemocnění a postupně se rozpovídaly o počátku prvních příznaků až do
současnosti. Z důvodu zvyšujícího se počtu nemocných s Alzheimerovou nemoci jsem ženy na
závěr požádala o poskytnutí rad ostatním rodinám, které také pečují o svého blízkého s tímto
onemocněním.
S pečujícími jsem se rozloučila poděkováním za poskytnuté rozhovory a nabídla
ženám, že v případě jejich zájmu, možnosti odborné pomoci, jelikož s takto nemocnými
pracuji.
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3 Analýza rozhovorů
Byl použit analytický postup:
-

Analýza pomocí zakotvené teorie

1

Kategorie

Změny stavu a chování nemocného

A

Subkategorie

Bod zlomu

B

Subkategorie

První změny

C

Subkategorie

Stupňování změn

D

Subkategorie

Současnost

2

Kategorie

Rodina

A

Subkategorie

Vztah mezi pečujícím a nemocným

B

Subkategorie

Vztah mezi pečující a dětmi

C

Subkategorie

Vztahy mezi ostatními členy rodiny

3

Kategorie

Péče

A

Subkategorie

Rozsah péče

B

Subkategorie

Aktivity nemocného

C

Subkategorie

Individuální způsob zvládání péče

D

Subkategorie

Pomoc při péči

E

Subkategorie

Pozitiva péče

4

Kategorie

Dopad na pečovatele

A

Subkategorie

Fyzická zátěž pečujících

B

Subkategorie

Psychická zátěž pečujících

C

Subkategorie

Omezení vyplývající z péče

5

Kategorie

Kvalita života pečujících

A

Subkategorie

Charakteristika dle pečujících

B

Subkategorie

Vliv péče na kvalitu života pečujících
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1
A

Kategorie
Subkategorie
Ludmila*

Změny stavu a chování nemocného
Bod zlomu
„…všechno bylo v pořádku a potom, prostě tady, to víte, závistiví lidi
se postarali o to, aby ho vyhodili. A tam jsme si zpětně mysleli, že už
byl ten zlom, že prostě ho už nikdo nepotřebuje a přestal mít zájem
doma o všechny ty věci.“
„Víte, dokud byla mamka, tak jsme to nějak neřešili, no a pak mamka
umřela a teď v září to budou tři roky a tam asi nastal zlom. Tam
prostě asi, já nevím, jak bych to řekla, tak ho to prostě asi dorazilo,…“
zjistil, že už prostě zemřela a asi nastal zlom.

Martina*

„No tak jedna mrtvička slabá, a pak ta narkóza, tam to jako vlastně se
úplně spustilo, po tý narkóze, jo, no a ještě to jakoby s ním šlo.“
„Navíc ještě mamka někdy dost pila, no takže to s ní taky neměl
jednoduchý.“

Hana*

„Ale víte, já bych řekla, že to bylo od tý doby, co máma umřela, že se
to tam jako zlomilo, ano, mamka mu umřela, a tam se to tak jako
trošku myslím zlomilo.“
„Máme dítě nemocný, on má cystickou fibrózu, teďka minulej tejden
mu dávali nový plíce, takže už možná bude zdravej, ale tak jako tyhle
ty stresový situace, my jsme byli furt ve stresu prakticky.“

Analýza rozhovorů

Z analýzy rozhovorů vyplývá, že za významný faktor je dle pečujících
žen považována silná stresová situace - paní Ludmila uvádí ztrátu
zaměstnání a úmrtí manželky, paní Hana smrt maminky - a dále
dlouhodobě působící stres - paní Martina uvádí dlouhodobý
alkoholismus manželky, paní Hana hovoří o těžce nemocném synovi.
Dalším zmíněným faktorem byla dle paní Martiny celková anestezie.

*

Křestní jména byla pozměněna
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1
B

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Změny stavu a chování nemocného
První změny
„…přestal mít zájem doma o všechny ty věci. Prostě měli jsme
kozy, měli jsme králíky, měli jsme prase a o všechno on přestal
mít zájem se starat, už ho to nebavilo, nezajímal se,…“

Martina

„Jak se to projevovalo, no, tak pomalu přestával mluvit a jako
ztrácel o všechno zájem.“

Hana

„Víte co, takový ty první příznaky byly takový ty změny nálad.
Nemluvil vůbec, jako prostě byl takovej zapšklej hrozně, kolikrát
jsme se tak jako to, jsem říkala, copak jsem ti udělala, že se
mnou nemluvíš, já s tebou mluvím, jako jo, povídám no, jsem si
všimla, že tady sedíš prostě, byl takovej úplně jinej, no.“

Analýza rozhovorů

První příznaky, kterých si dotazovaní všimli, byl u paní Ludmily
nezájem o chod domácnosti a domácí zvířata, podobně u paní
Martiny, která k nezájmu o vše dále zmiňuje menší
komunikativnost. U paní Hany navíc k málomluvnosti až
mlčenlivosti a nezájmu přibyly ještě změny nálad.
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1
C

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Změny stavu a chování nemocného
Stupňování změn
„…pak asi po roce řekl, že se s náma se vůbec bavit nebude…“
„Nemluvil s nikým, nebavil se, prostě začal dělat do kalhot, bylo mu
to prostě fuk a jen by spal, ležel a jedl.“
„Přestal koukat na televizi, jako neuměl už přecvaknout, pak už si ji
ani nezapínal, prostě neuměl si ji zapnout, vypnout.“
„…pak přestal i číst…“
„Přestal dělat věci, který předtím normálně dělal.“
„…tak už jako vynechával jo, ale prostě to a pak najednou jako když
to utne a přestal mluvit úplně.“
„…ze začátku se i osprchoval, jenže pak mě začal vylejzat ze sprchy
suchej.“
„…už je dýl jak půl roku…prostě nic jinýho si neuměl umejt, jenom
ten pupek…“
„…jenže on se utíral stylem pusu, pupek.“
„Ale pak jsme zjistili, že po půlnoci cestuje…“

Martina

„To si ale dokázal třeba ještě dojít pro oběd jo. Snídani, léky si vzal,
to ještě šlo. Já jsem mu tam chodila nahoru jen uklízet. Pak se to
začalo zhoršovat a často začal chodit k nám. Jenže on třeba přišel
dolů, úplně podělanej, no prostě hrozný.“
„Jinak prostě pak přestával mluvit, víte, jak pak ani už nemluvil, a
pak už ta osobnost, byl, začínal bejt úplně jinej.“
„No prostě mi připadalo, že je v jiným světě, že mě nevnímá a ten
nezájem o cokoliv no. Už to jako by nebyl on.“
„…početní příklady do desíti ale to nedával už.“
„Tenkrát se nám stalo, že to jsem si na chvíli jen odskočila a on šel
ven úplně bos.“

Hana

„…teďka vůbec. Čím dál míň mluvil, přestávalo ho všechno
zajímat…“

Analýza rozhovorů

Z rozhovoru s paní Ludmilou a Martinou vyplývá postupné, ale
zřejmé zhoršování stavu. Nemocní ztratili zájem o okolí a aktivity,
postupné zhoršování sebepéče, zhoršování paměti, ztráta
schopnosti vykonávat běžné denní úkony (např. zapnout televizi,
spláchnout WC, atd.) Paní Hana především zdůraznila zhoršení
komunikace a nezájem.
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1
D

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Změny stavu a chování nemocného
Současnost
„…teď už jsme byli znova na tom vyšetření a teď už je prostě na
úrovni malýho dítěte.“
„…prostě přestal reagovat na všechno, přijedou vlastně, ségra
přijede a on prostě nereaguje. Přijede brácha a on nic ani
nepozdraví, neodpoví.“
„On ani neodpoví na pozdrav. On se ani pomalu nepodívá…“
„…když se zeptá na vnoučata, tak on má čtyři a ona má čtyři? Já
povídám ne, šest.“
„…on prostě má jen ty vnučky, jako tady domácí prostě nejsou. No a
na pravnoučata to si vůbec už nevzpomene.“
„…jako s tím oblíkáním…to před půl rokem všechno v pohodě věděl,
ale pak najednou prostě přestal.“
„…několikrát zopakuju, co má udělat, jak to má udělat a on to pořád
dělá to samý. Prostě nechápe, že má udělat něco úplně jinýho,…“
„…už jsem musela začít drtit, protože prostě on nebyl schopnej ani
prášky už polykat,…“
„…se třeba podělá do plíny, ale jde na tu mísu.“
„…prostě pořád někam utíká.“
„…prostě si myslí, že kdybyste ho někam odvezla, kde to nezná, že
prostě už ho dáváte pryč.“
„…jsme chtěli, aby se šel umejt, on se zapřel mezi futra a my jsme
s ním nehnuli.“
„…oblíká čistou plínu na tu pochcanou…“
„…kolikrát se už nemůže najíst…“
„On prostě zapomene, že už jedl, i kdyby to bylo třeba před půl
hodinou…prostě on nereaguje, prostě myslí si, že znova…“
„…přitáhne talíř a rukama prostě začne.“

Martina

„Když třeba teď řeknu tak jdeme třeba něco dělat tak ne pořád říká
ne. To je jeho nejoblíbenější slovo.“
„Teď už má naštěstí teda plíny. Jako absolutně tu péči o sebe už
nezvládal.“
„Někdy má takovej úlet, že si třeba vezme chleba a namaže si ho
strašně tlustou vrstvou másla (ukazuje vrstvu cca 3 cm).“
„…sní třeba jen polovinu, založí ruce a třeba začne brečet. A to jako
jde o to, že nechce prostě dělat těma rukama a tak ho dokrmuju,
prostě jak malý dítě…“
„…nevydrží čekat. Je nervózní no hrůza, pořád vstává, takže doktor
dochází za ním domů.“
„…to v noci zatím nic nevyvádí.“
„…je klidnej nerozčiluje se, ale když má dobrej den, řekne i větu,
usměje se, je vidět, že má dobrou náladu, ale jinak tak v 9o% ti
procentech spíš negativní. On vypadá jako by pořád brečel a na
všechno říká ne.“
„…jen prostě tak jako smutně ubrečeně působí, ale vzteklej nějak
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Hana

Analýza rozhovorů

není naštěstí no…“
„…asi před měsícem, no přišla jsem tam a na záchodě ležel, měl
epileptickej záchvat.“
„No nebo …víte co, jdem ven třeba jako, jo nebo todleto, ale jinak
už ho opravdu nic nezajímá.“
„…pak přišel domů a tak koukal na tu telku a todleto jako a teď on
už ani na to, jestli, nechápe, co oni tam říkají“
„…teď jde třeba o půl devátý večer spát už.“
„…bavili jsme se třeba o něčem a někdo se ho na něco zeptal a to a
tak vždycky jako na mě jako dělal tak jako, no tak jsem to řekla no,
no, no, no, máš pravdu no, tak on sedí a kouká jenom.“
„…je takovej jako závislák, jako dost na mě, protože on furt, furt ho
mám za zadkem, pořád jako furt chodí za mnou, furt si mě hlídá
no.“
„…byl zvyklej vstávat do tý práce, že mu to asi chybí, jo jako že mu
to asi něco, protože tak vstane a pak si zase jde lehnout.“
„…hele dneska je třeba pondělí, tak ve čtvrtek jdeš k doktoroj, jo?“
a on mě je schopnej každý ráno přijít a říkám mu, kam jdeš? Ty, ty
někam jdeš? Jdu k doktoroj. Až ve čtvrtek, no přijde čtvrtek a nic se
neděje. Ty se nebudeš oblíkat? A proč? Dneska jdeš k tomu
doktoroj. Aha.“
„…on vůbec neví jako, kolikátýho je.“
„…vzteklej tak jako jo, to ho hnedka vytočilo ledasco a teďka je
takovej klidnej, teď se zklidnil právě.“
„…teďka jako normálně co dostane, to sní. Jí teda víc,…“
„Furt je za mnou.“
„Na ten záchod si ještě zajde, no někdy je pozdě, no, znáte to…Ale
jinak používá takový ty plíny pro dospělý.“
„Spí, spí. Neodchází, neodchází.“
„…je na mě vázanej…“
„…teďka se opravdu zklidnil…“
„…vnoučata, to on si s nima sedne, on si s nima maluje, on prostě,
on je fakt jako to dítě, no.“
„No asi pětkrát se mě na to za dopoledne zeptal, jak pojedem
domů, on si to fakt, musí to tam prostě…“
Další postupné a nevratné zhoršování stavu. Nemocní nezvládají
osobní hygienu, stávají se závislými ve všech oblastech péče. Zájem
už nemají o nic kromě jídla. Nekomunikují nebo komunikují
minimálně. Značné zhoršení paměťových funkcí, zejména
krátkodobých.
U paní Martiny dále stavy lítostivosti.
Paní Ludmila, na rozdíl od dalších dvou pečujících, zmiňuje
občasnou agresivitu.
Paní Hana naopak zmiňuje zklidnění.
Všechny pečující přirovnávají nemocného k malému dítěti.
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2
A

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Rodina
Vztah mezi pečujícím a nemocným
„Tak on má, děti má tři, když se zeptá jako koho, tak on řekne
syna, dceru a tajdle domácí, ukáže na mě. Prostě já nejsem
dcera, já jsem domácí, já jsem ta, která se stará,…“
„…, vždyť je to rodič, oni nás taky nikam nedali a starali se…
„…a prostě je to rodič,…“
„Já se snažím, jak to bylo u dětí…“
„Jako ty děti prostě…“
„A ségra povídá, člověče, celej den tady brečel, že si tě tam
nechaj, co bez tebe bude dělat,…“

Martina

„…dělat těma rukama a tak ho dokrmuju.
Prostě jak malý dítě. Ale je to furt rodič, ten táta…“

Hana

„Víte, že bych řekla, že si teď snad jeden druhýho víc vážíme, ale
opravdu jako on je, že je na mě vázanej.“

Analýza rozhovorů

Paní Ludmila a paní Martina se starají o svého otce, na rozdíl od
paní Hany, která pečuje o svého manžela.
Paní Ludmila popisuje, jak nemocný v ní vidí už jen „domácí“, ale
zároveň je na ní fixován. Ona svého otce bere stále jako rodiče
s tím rozdílem, že se o něho musí starat jako o dítě. Stejně to má
paní Martina.
Paní Hana paradoxně popisuje to, že si jeden druhého víc váží.
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2
B

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Rodina
Vztah mezi pečující a dětmi
„Tak jako ze začátku to bylo hrozný, protože já jsem byla teda na
nervy. Oni mně nadávali, že děda tě zase rozčiluje, my to tady
odnášíme. Hlavně ten starší, on má držku teda z deseti kusů,
takže ten vůbec. Takže mně nadávali,…“
„oni byli na dovolený, tak teď už po tři roky jezděj chlapi sami,
prostě tady se domluvěj s dětma, tak jedou sami,…“

Martina

„Holky už jsou velký, ty si žijou po svým, občas za dědou skočej,
ale tak jako spíš ze slušnosti, moc to totiž nedávaj.“

Hana

„…prostě vnoučata, to on si s nima často sedne, on si s nima
maluje,…“

Analýza rozhovorů

Paní Ludmila zmiňuje těžké začátky, než si celá rodina navykla na
novou situaci. Po čase se situace zklidnila a rodina se
přizpůsobila.
Paní Martina má děti již samostatné a bydlí jinde. Kromě méně
častých návštěv z důvodu nepochopení dědečkova chování se
jejich vztah nezměnil.
Paní Hana se o jakékoli změně vztahu k dětem nezmiňuje, u
rozhovoru byla přítomna i dcera s dítětem. V rozhovoru uvádí, že
si děda často maluje s vnoučaty, z toho usuzuji, že vztahy jsou na
dobré úrovni a nemoc je zatím nijak neovlivnila.
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2
C

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Rodina
Vztahy mezi ostatními členy rodiny
„On ani neodpoví na pozdrav. On se ani pomalu nepodívá a
brácha mě říká, tak proč sem vlastně mám jezdit? Já povídám,
protože tě aspoň vidí, prostě nemůžeš přestat jezdit, dyť prostě
musí aspoň, aby si tě pamatoval, že jo. Jako ségra ta teda, ty se
snažej sem jezdit pravidelně každej tejden jo, buďto má teda
vnoučata ségra, tak je vezme sebou, ale on ani na ty vnoučata
nereaguje nebo na pravnoučata vlastně, že jo a vnoučata…“
„A ona, jaký máte vnoučata? No čtyři vnučky. Jo, já mám kluky a
ségra s bráchou mají po dvou holkách. Jo, on prostě má jen ty
vnučky, jako tady domácí prostě nejsou. No a na pravnoučata to
si vůbec už nevzpomene.“
„No ale prostě jako, zrovna včera jsem volala ségře, protože byla
v nemocnici, tak jsme se bavily. To ona vždycky takhle se ptá na
taťku…“
„…ségra mně nadává, prosím tě nech ho ležet, já povídám
nenechám ho ležet, ale zbytečně se rozčiluješ.“
„Brácha ten vůbec nezájem, ty co odešla mamka, tak švagrová, jí
to tady smrdí, ta sem nepojede. Brácha, ten se tady staví jednou
čas od času, třeba jednou za dva za tři měsíce, jde na chvilku,
jenom se tady otočí, myslím si, že po tajmu asi zřejmě, aby ona
nevěděla, protože ona jako vůbec prostě. Jo dokud by děda sypal
korunky, tak to ona by to,…“

Martina

„… sestra ta vůbec nejeví zájem, třeba nestaví se, nic… jako toho
tatínka pořád ignorovala…a teď se dokonce nabídla, že jednou za
týden se třeba staví v sobotu nebo neděli.“
„Jinak vztah mezi manželem no ani ne možná trošku jsme
nervózní. Občas teda se s ním někdy hádám, protože prostě já
jsem celej den s tím tátou, se kterým teda nejde moc prohodit
normální slovo a manžel, když se pak sebere a jde něco někam
kutit tak mě naštve. Jako já pak potřebuju si s někým za ten celej
den popovídat a on si jde kutit na zahradu nebo jde na pivo jo
tak to se pak někdy pohádáme.“
„Když já mam pocit že těm ostatním z rodiny leze na nervy, že se
na něj i utrhovali a to mi teda vadilo, to jsem jim pak teda řekla,
že tohle teda ne.“

Hana

-

Analýza rozhovorů

Paní Ludmila vypovídá o složitém vztahu jejího bratra a jeho ženy
k otci. Bratr nespatřuje smysl v tom se stavovat, když ho otec
ignoruje, švagrová nejeví žádný zájem, ba naopak, dle názoru
paní Ludmily bratra odrazuje, ten jezdí jen občas a zřejmě tajně.
Sestra jezdí, zajímá se, volá a v nejnutnějším případě pohlídá.
Nemocný otec si vzhledem ke své nemoci, dle Ludmily, pamatuje
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pouze některé členy rodiny, kteří tam s nimi nežijí.
Paní Martina zmiňuje původní nezájem sestry, ale situace se
mění k lepšímu. Stěžuje si na nepochopení ze strany manžela,
chybí jí komunikace. Další členy rodiny je, dle paní Martiny, otec
rozčiluje.
Paní Hana jiné členy rodiny nezmiňuje.
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A

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Péče
Rozsah péče
„Tak jsem ho začala sprchovat…“
„…takže jsem ho začala utírat.“
„Já každej den musím všechno svlíkat, všechno povlíkat, všechno
čistý, jemu všechno čistý, protože za ten den, za tu noc všechno je to
počůraný, takže prostě já jsem mohla večer jít, povlíknout a nechat
ho, ať se oblíkne. Teď už ho nemůžu nechat, musím nad ním stát a
říkat mu, co si má oblíknout na co kam a jak.“
„…prostě teď už drtím prášky…“
„…takže jsem mu to upravila a každý dvě hodiny dostává pravidelně
jídlo.“
„Mezitím tam dojdu uklidit,…“
„…tak ho chodím kontrolovat několikrát za noc…“
„On je prostě takovej, že ho musíte pořád hlídat. Musíte ho hlídat.“
„Takže ho musím přebalit, omejt i všechno okolo.“

Martina

„Pak ho dovedu na záchod,…“
„No tak ho omeju, přebalím, tu hygienu prostě.“
„Ustelu mu postel, dám mu snídani a léky.“
„…má ještě psa, no o toho se starám samozřejmě já…“
„…ale přitom se o zvířectvo teď starám já.“
„A to jako jde o to, že nechce dělat těma rukama a tak ho dokrmuju.“
„…to vaření každý den…“

Hana

„…pomůžu s tou hygienou a tak
„Pak všechno si přichystám, nachystám,…“
„…tak dostane snídani a to a já třeba vařím.
„…za manžela zaskočíme,…“

Analýza rozhovorů

Dle výpovědi paní Ludmily péče zahrnuje starost o nemocného
v mnoha oblastech života, jako jsou hygiena, stravování, úklid,
podávání léků. Dále převzetí dalších povinností, jako je v tomto
případě starost o domácí zvířata. Nemocný se stává, dle paní Ludmily
i ostatních pečujících, dítětem. Z toho vyplývá další spousta úkonů,
které nejsou vůbec zmíněny. Z rozhovorů paní Martiny a Hany
vyplývá podobný rozsah péče.
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3
B

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Péče
Aktivity nemocného
„No pak odpoledne vlastně se kouká na tu televizi, když je
přijatelný počasí, tak ho beru ven.“
„…on by spal, ale já ho nechám chvíli po tom obědě, nebo když
vidím, že je unavenej, ale jinak on by se válel furt.“
„Jinak odpočívá taky v houpacím křesle.“

Martina

„…třeba kouká na televizi nebo ho někam vezmu ven. Někdy, když
mám čas, tak s ním jezdím k tchýni. To je rád, když ho posadím do
auta, to se mu líbí. Nebo si ho vezmu na zahradu. Prostě podle
počasí no. Někdy se s ním snažím dělat různý křížovky nebo
takový ty doplňovačky, aby ten mozek trénoval trochu.“
„Taky fotky si s ním někdy prohlížím…„

Hana

„…sedí se mnou v kuchyni, sleduje, co dělám, jdu do obýváku, on
sedí v obýváku, sleduje, co dělám v obýváku, jdu ven, jde ven, sedí
třeba se psem tam teďka prostě…“
„…vnoučata, to on si s nima často sedne, on si s nima maluje…“

Analýza rozhovorů

3
C

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Martina

Aktivity nemocných jsou vzhledem k nemoci nenáročné. Paní
Ludmila jmenuje koukání na televizní vysílání, rád odpočívá v
houpacím křesle a spal by, což se mu pečující snaží přes den
zabraňovat. Krátké procházky na zahradu a okolo baráku, pokud
to počasí dovoluje.
Televizi a procházku po zahradě jmenuje i paní Martina, která se
ho navíc snaží brát na občasnou návštěvu příbuzné. Dále mluví o
snaze luštit s ním křížovky. Prohlížení starých fotografií patří také
mezi občasné aktivity.
Paní Hana říká o nemocném, že ji rád sleduje, co dělá, občas jde
ven, sedí se psem, připojuje se k vnoučatům a maluje si s nimi.
Péče
Individuální způsob zvládání péče
„…postel zadělávám na takový panty.“
„…zase jsem zabarikádovala schody jinak, protože říkám, kdyby
přepad přes to zábradlí nebo něco, člověk nemůže vědět, aby si
něco neudělal.“
„…zadělala jsem to okno…“
„…jsem pak začala zamykat…“
„My prostě zamykáme a je zamčenej.“
„Režim, režim vlastně jenom pravidelnost. Já se snažím, jak to bylo
u dětí…“
„Jako ty děti prostě, když byly malý, od narození jsem se snažila
mít pravidelnost ve všem. V umytí, ve spaní, v jídle, prostě ve
všem jsem měla pravidelnost, prostě žádnou odchylku.“
„Někdy mu dávám k jídlu příbor, aby trošku cvičil tu motoriku…“
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„…stejně by se dostal maximálně do chodby dál ne, máme
zamčeno a to on si neodemkne.“
„Jinak nahoře to má všechno vypnuty, aby něco neproved,
spotřebiče, všecko no.“
„polohovací postel a pak že teda v noci vím, že mi třeba neodejde,
že to máme pojištěný. „
„Jinak ta kamera nás napadla…“
„…vlídnej přístup je nejdůležitější…“
Hana

Analýza rozhovorů

„Musím s ním jednat jako s malým dítětem, no tak to je, tak jako
to tak normálně jako, ne že bych byla na něj jako ťuťu ňuňu, ale
zlá taky na něj nejsem…“
„…trpělivě, pěkně to vysvětlovat všechno…“
Z individuálních způsobů a opatření v péči o pacienta s
Alzheimerovou nemocí paní Ludmila jmenuje několik věcí. První je
zadělávání postele, aby nemocný nemohl lehat přes den, zajištění
schodů a okna proti pádu, zajištění dveří uzamčením. Zdůrazňuje
pravidelnost režimu při péči a to ve všech oblastech, od vstávání
přes stravování až po hygienu. Paní Martina mluví také o
uzamykání dveří, vypínání elektrických spotřebičů. Hovoří o snaze
užívat příbor z důvodů procvičování motoriky. Velice výhodná a
praktická se ji jeví polohovací postel. Uvažuje o instalaci
kamerového systému, pokud se stav bude horšit a kvůli
nedávnému epileptickému záchvatu. Zdůrazňuje trpělivý přístup.
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D

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Péče
Pomoc při péči
„Nikdo, nikdo. Vysloveně se starám já. Prostě musíte, no oni mě
řeknou, že na to nemaj nervy. Jako děti jsou velký, jo, v pohodě
všechno, ale prostě nikdo se nechce starat, protože oni mě
řeknou, že prostě no, tak se starej. A já povídám, ježíšmaria, tak
mě ale musíte pomoct aspoň teda, to že mě nebudete rozčilovat
ještě víc, pomůžete támhle, támhle a takovýhle a pak člověk by byl
takový klidnější, ale oni prostě nikdo, nikdo…“
„…ségra se švárou, hlavně švára ať prostě s ním dojdu k doktoroj,
zažádám si o tu péči a takovýhle, ať nejsem hloupá a to a já říkám,
ne prosím tě tak jako vždyť oni se o nás taky starali, tak prostě
nebudu toho využívat…“
„…že by se o něj taky dokázala na víkend postarat, ať někam jedu,
prostě vypadnu někam a to, já povídám mě to je jedno, zkus to,
ale prostě ještě si to nezkusila,…“
„…do toho stacionáře by ho nevzali.“
„…prostě kdybych už se někde nahlásila, tak už mně to připadá, že
už se ho zbavuju.“

Martina

„…sestra ta vůbec nejeví zájem…“
„…já jsem celej den s tím tátou…“
„…dát ho do ústavu tak to by byla pro něj konečná.“
„Já nechci ani na ten odlehčovák ani stacionář…“
„…nechce se mi, dokud to půjde ho svěřovat někomu úplně třeba
cizímu.“
„…no tu pečovatelku bych možná časem uvítala…“
„…manžel ho třeba pohlídá nebo i sousedi, když si musím něco
zařídit, jeden den v týdnu třeba ta ségra, no…“

Hana

„Ne, ne, ne, ne, ne. Vůbec zatím ne, dokaď to…já si říkám, dokaď
můžu a to, ne.“
„…dokud to bude možný tak ho nechci nikam dát nebo aby se
staral někdo cizej. Já si, já si jako obstarám sama.“
„Však už jsem v důchodu, zaplať Pán Bůh.“
„…holky zaskočej, pomůžou okolo baráku…“

Analýza rozhovorů

Pomoc při péči je důležitým faktorem v kvalitě života pečujícího.
Paní Ludmila, jak je patrno z rozhovoru, je na všechno sama, nikdo
jí nepomůže. Pro místní stacionář nesplňuje pacient podmínky pro
přijetí. O ústavní péči neuvažuje ani do budoucna, přihlášku
nepodala.
Většinu péče zvládá sama i paní Martina. V nejnutnějších
případech pomůže pohlídat manžel, sestra nebo ochotní sousedé.
O ústavu ani stacionáři neuvažuje, nevěří cizím pečovatelkám, i
když do budoucna výpomoc na doma nevylučuje.
Paní Hana zvládá péči sama. S domem a zahradou pomáhají děti.
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O odborné nebo ústavní péči a pomoci nechce slyšet, dle jejích
slov vše zvládá.
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3
E

Kategorie
Subkategorie
Ludmila
Martina

Hana

Analýza rozhovorů

Péče
Pozitiva péče
„No a co mi dala? Tak že dělám něco prostě smysluplnýho, že ho
nešoupnu někam do ústavu.“
„Mám dobrej pocit, že je doma, že nemusí být v ústavu, že je
spokojenej.“
„Víte, že bych řekla, že si teď snad jeden druhýho víc vážíme, ale
opravdu jako on je, že je na mě vázanej, tak je i jako…jinej je. Je
opravdu jinej, on, protože byl vzteklej, byl takovej, když ho něco
naštvalo, on třeba tři dni nemluvil vůbec. A teďka se opravdu
zklidnil.“
Z rozhovorů vyplývá, že citové pouto pečujícího k nemocnému
členovi rodiny je natolik silné, že by ho nedokázali dát do ústavu.
To pečovateli v případě paní Ludmily a Martiny dává dobrý pocit
sama ze sebe. U paní Hany je to stejné s tím rozdílem, že ji navíc
péče o manžela uspokojuje, protože vlivem nemoci se manžel stal
na ní závislý a péče o něj ji naplňuje a dává smysl života. Podobné
je to s paní Ludmilou, která neměla stálé a smysluplné zaměstnání
a péče ji toto, alespoň z části, nahrazuje.
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4
A

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Dopad na pečovatele
Fyzická zátěž pečujících
„No někdy jo, někdy je člověk teda tak unavenej,
prostě stane se čas od času, že jsem úplně tak vycucnutá, že
prostě to nejde.“
„…dá se to v pohodě, ať mě neříká někdo, že se to nedá, dá se to,
ale musí, já říkám, tam to musí jít od toho srdce…“
„…já už se o něj tady pomalu 2 roky starám, tak jako mě to
nepřipadá.“
„Dokud bude jíst já říkám, dokud bude jíst tak se to dá zvládnout,“
„…já říkám dá se to zvládnout. Mě to nepřipadá náročný.“

Martina

„Tak to zatím s ním jde…“
„…ale zatím jsme neuvažovali o pomoci, zatím to zvládáme.“

Hana

„Zatím teda zvládáte dobře?“ „Zatím jo no no“
„…za rok, že jo, zase se to může změnit, že…ale jako zatím mě to
nevadí.“

Analýza rozhovorů

Fyzická zátěž na pečující je velká, přesto si žádná s pečujících nějak
výrazně nestěžuje, ba naopak zdůrazňují, že vše zvládají.
Paní Ludmila zmiňuje občasnou celkovou únavu, a že to už nejde,
následně ale podtrhuje, že vše zvládá v pohodě, že to musí jít
hlavně od srdce.
Paní Martina i paní Hana si na fyzickou náročnost otevřeně
nestěžují, opět zdůrazňují, že vše zvládají.
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4
B

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Dopad na pečovatele
Psychická zátěž pečujících
„…a když se nemáte kde vypovídat, nemáte v baráku ženskou nebo
takhle, tak já byla vlastně uzavřená do sebe a jakmile něco, tak jsem
bouchla, takže chvíli mě to trvalo, než jsem se musela smířit…„
„…to že mě nebudete rozčilovat ještě víc…člověk by byl takový
klidnější, ale oni prostě nikdo…“
„Nefunguju já, nefunguje nic, takže já jsem říkala, teď nedej bože se
se mnou něco stalo a musela jsem jít do špitálu, tak si to neumím
představit.“
„Kolikrát jsem byla tak na dně…“
„…pod těma lékama sem jo ale teď sem říkala, jestli mi může dát
něco jako silnějšího…“
„…někdy je člověk teda tak unavenej, že nemám náladu ani chuť nic
dělat.“
„…stane se čas od času, že jsem úplně tak vycucnutá, že prostě to
nejde.“
„…takže dá se říct, tu péči vlastně mám asi nějak tak vrozenou.“
„…já říkám já sem asi taková ta kvočna, která se musí o někoho
starat.“

Martina

„…trošku jsme nervózní. Občas teda se s ním někdy hádám, protože
prostě já jsem celej den s tím tátou…“
„…někdy mě to vyčerpává psychicky, ale jinak zásadně mě to nějak
nezměnilo.“
„Ale to nepovažuju nějak za zásadní, jako na psychiatra to snad ještě
není.“
„…izoluje vás to od těch lidí, že jo. Když chodíte do práce, jste mezi
lidma, máte s kým promluvit ale takhle ne…“

Hana

„…mě to už nepřijde vůbec, že bych byla omezovaná, já se musím, já
to mám v tom, že se musím furt o někoho starat.“
„No psychicky…dá se to, když je člověk natrénovanej,
mě to opravdu nepřijde zatím, …teda zatím nepřijde nějak náročný.“
„…kdybych se o někoho nestarala, to bych se asi zbláznila,
protože…už by mě to asi chybělo.“
„…já sem takovej typ, jako stejně potřebuju někoho, já jako
nedokážu bejt úplně sama, abych se o nikoho nestarala.“

Analýza rozhovorů

Psychickou zátěž zvládá paní Ludmila s pomocí léků, které jí ale byly
předepsány už dříve. Vadí jí, že si nemá s kým o svých problémech
popovídat. I přes chvíle vyčerpanosti a myšlence, že je jediná, kdo
„ochrání“ otce před ústavní léčbou, zvládá psychicky péči dobře,
přijde ji jako přirozená věc vyplývající ze života.
Paní Martina také postrádá možnost se vypovídat, manžel nemá
pochopení, ostatní lidé jsou pro ni, vzhledem k uvázanosti na péči,
nedostupní. Psychicky ji to ale podle ní neovlivnilo, léky a odbornou
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pomoc dle jejích slov nepotřebuje.
Paní Hana je na tom, z dotazovaných, po psychické stránce nejlépe.
Psychickou zátěž nevnímá, vše bere jako běžnou součást života, která
ji naopak naplňuje.
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4
C

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Dopad na pečovatele
Omezení vyplývající z péče
„…tak jedou sami, no prostě tak já nemůžu, tak nemůžu.“
„… že prostě člověk nemůže jet na dovolenou, doktory si musím
zařizovat odpoledne, protože vlastně dopoledne ho nemůžu
nechat samotnýho.“
„Já už jsem byla, já už jsem byla před tím doma, takže jako
v pohodě.“
„…prostě je člověk uvázanej, prostě s dítětem můžete, můžete na
vejlety jo všude takhle, ale s ním nemůžete…“
„…ale jet na neznámé místo, tak ne.“
„…když se nemáte kde vypovídat…“

Martina

„Tak my máme teda ten příspěvek na péči 12000. No jako nemam
nějak pocit, že by to mělo nějakej zásadní vliv, to ne.“
„…vzala mi kontakt s ostatníma lidma…“
„…izoluje vás to od těch lidí, že jo…“
„Taky se nemůžu třeba jen tak s manželem sbalit a někam odjet.“
„…ty omezení tam prostě jsou, no ale já to beru prostě jako práci.“

Hana

„Já jsem nikdy nikam nejezdila, protože já kvůli synovi jsem
nemohla, takže jsem byla stejně uvázaná doma, takže mě to už
nepřijde vůbec, že bych byla omezovaná, já se musím, já to mám
v tom, že se musím furt o někoho starat.“
„Ani nějak cestovat bych taky nechtěla nebo to… Ne. Ani
náhodou.“
„…tak to já jsem spokojená, ale jako že by mě to táhlo někam,
stejně mě to netáhne.“
„…já jako nějak zvláštní změnu v tom nevidím.“
„…já nevím, jak budu mluvit třeba za rok, že jo, zase se to může
změnit, že…ale jako zatím mě to nevadí.“

Analýza rozhovorů

Paní Ludmila spatřuje omezení v tom, že nemůže na dovolenou s
rodinou, ani nikam jet. Vadí ji izolovanost od lidí. Jinak byla zvyklá
být doma už z dřívějších dob, takže pro ni nastalá péče nebyla v
omezení zas až tak závažnou změnou.
U paní Martiny je to velice podobné, nemůže nikam odjet, chybí ji
kontakt s lidmi. Jinak bere péči jako práci a vidí toto omezení jako
přirozenou součást života.
Paní Hana žádná omezení vyplývající z péče nepociťuje. Je zvyklá
pečovat už od dob nemoci svého syna. Doma je ráda, nemá
potřebu nikam jezdit, na kontakt s lidmi ji stačí rodina.
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5
A

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Kvalita života pečujících
Charakteristika dle pečujících
„Jako kvalitní život asi jako dělat to, co vás baví.“

Martina

„Jako asi užívat si ten život.“
„Tak kvalitní život, jako umím si představit být každý měsíc na
jachtě, no. Ale to bych nemohla ani tak.“
„Karibik, jachta, to by byl fajn kvalitní život, ale stejně, i kdybych se
nestarala o tátu, tak bych si to nemohla dovolit.“
„Kdybych se nestarala, chodila bych do práce.“

Hana

„Já nevím, jako asi mít se tak nějak dobře.“

Analýza rozhovorů

Paní Ludmila říká, že jí péče nevadí. Kvalitní život by si
představovala tak, že by dělala činnosti, které ji baví.
Paní Martina definuje kvalitní život dle příkladů „jachta a Karibik“,
na které ale nemá finance ani bez nutnosti péče. Navíc by musela
chodit do práce, což by ji život nezkvalitnilo.
Paní Hana si představuje pod tímto pojmem spokojenost, a když
se člověk má dobře.
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5
B

Kategorie
Subkategorie
Ludmila

Kvalita života pečujících
Vliv péče na kvalitu života pečujících
„…je to stejný, jako když se staráte o děti…“

Martina

„Kdybych byla bohatá a měla možnosti, tak to by ji to určitě
zhoršilo, ale když stejně nemám ty prostředky, tak myslím, že
nemá.“

Hana

„Jako na to cestování nejsem no a já to tak asi nějak potřebuju se
o někoho starat, chybělo by mně to….“
„Že bych měla horší život kvůli tomu to ne.“

Analýza rozhovorů

Respondentky se shodují, že jejich kvalita života nebyla vlivem
péče nijak zhoršena. V případě paní Ludmily je péče o nemocného
otce stejně smysluplná a srovnatelná jako péče o děti.
Paní Martina si stejně nemůže zařídit život, jaký by si
představovala vzhledem k financím a pokud by nepečovala o
nemocného, musela by chodit do zaměstnání.
Třetí dotazovaná žena si neumí představit život bez toho, že by o
někoho pečovala a rozhodně nepovažuje svůj života za horší
vzhledem k péči.
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1A

Všechny dotazované ženy se shodují v názoru, že na vývoj onemocnění a jeho

projevy měla pravděpodobně vliv stresová situace. Ve dvou případech pečující shodně uvádějí
úmrtí v rodině a dlouhodobě působící stres (alkoholismus a nemoc v rodině).

1B V oblasti prvních příznaků se respondentky shodují ve ztrátě zájmu

nemocného

o okolí a o činnosti, které ho dříve bavily. Stejně tak se objevuje shoda ve změnách
komunikace s nemocným.

1C

Dle analýzy se všechny tři pečující shodují v názoru, že u jejich příbuzného

postupně dochází ke zhoršování stavu. Dvě pečující uvádí zejména úpadek v oblasti sebepéče,
paměťových funkcí, komunikace a v každodenních činnostech. Jedna z respondentek klade
důraz především na změnu v komunikaci a zájmu o okolí.

1D Kritéria, která jsme si stanovili, kde je vyžadováno podobné stadium onemocnění
se pečující shodují i v současných projevech onemocnění. Svého blízkého všechny
přirovnávají k malému dítěti. Zde se však objevují rozdíly v chování nemocných. Zatímco
jedna pečující udává občasné stavy agrese, jiná pečující naopak popisuje zklidnění
nemocného.

2A

Změna vztahu pečující a nemocného je výrazný. Vlivem nemoci je osobnost

postiženého Alzheimerovou chorobou výrazným způsobem změněna a od toho se odvíjí
i změna jejich vztahu. Pečující bere svého blízkého stále stejně, tedy v našem případě jako
rodiče či manžela, ale chování k němu musí uzpůsobit. Zmiňují především způsob svého
přístupu, který přirovnávají k péči o malé dítě. Změna vztahu nemocného k pečující je
komplikované posoudit, protože jde o pohled pečujícího. Z jejich výpovědi lze vyčíst, že si
nemocný uvědomuje svoji závislost na svém pečovateli.

2B

Změna vztahu mezi pečující a jejími dětmi vlivem péče o blízkého příbuzného

s Alzheimerovou chorobou závisí na různých faktorech. Nejdůležitějšími jsou věk dětí, a zda
jsou ještě ve společné domácnosti. Děti, které žijí ještě ve společné domácnosti, snášejí změnu
klimatu podstatně hůře, než děti dospělé, žijící ve své oddělené domácnosti. Lze však dle
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výzkumu konstatovat, že časem se vztah pečující a jejích dětí stabilizuje a v dobrém se
přizpůsobí nové situaci v rodině.

2C

Rodinné vztahy jsou často komplikované v běžných rodinách, natož pak

v rodinách, kde je nutnost péče o nemocného Alzheimerovou chorobou. To potvrzuje analýza
rozhovorů s pečujícími v našem výzkumu. Dvě respondentky se svěřují s komplikovanými
vztahy zejména se svými sourozenci: L - „…třeba jednou za dva za tři měsíce, jde na chvilku,
jenom se tady otočí, myslím si, že potajmu asi zřejmě, aby ona nevěděla,…“; M - „…ale jako
toho tatínka pořád ignorovala, to jsem jako vůbec nechápala.“, „…že nakonec byla ráda, že
si dala do kupy ty rodinný vztahy, a teď se dokonce nabídla,…“. Zhoršení vztahu zmiňují také
se svým manželem a dokonce i dětmi. Komplikovanost podtrhuje i náznak ve změně chování
některých příbuzných, v našich případech naštěstí k lepšímu. Jestli jde pouze o náznak nebo
skutečnou změnu chování, však není v časovém rámci našeho výzkumu.

3A

V této kategorii péče o nemocného - rozsah péče - panuje u pečujících široká

shoda. Schopnosti nemocných v tomto stadiu Alzheimerovy nemoci jsou si velice blízké až
téměř stejné. Pečující musí zastat všechny úkony a úlohy spojené s důstojným prožíváním
života, které nemocný již není schopen zvládat sám. Jmenovat můžeme alespoň ty
nejzákladnější, jako jsou hygiena, stravování, úklid domácnosti, podávání léků, atd.

3B

Shoda v tématu aktivity nemocného je více než patrná. Vyplývá to z faktu, že

nemocní trpí stejnou chorobou v přibližně stejném stádiu a pečující mají omezené možnosti
péče. Vytíženost péčí je patrná z každého rozhovoru s pečujícím. Omezené mentální
schopnosti a možnosti nemocných jsou si pak také velice podobné. V těchto podmínkách pak
zbývá velice málo možností, jak nemocnému umožnit nějakou pestrou nabídku volnočasových
aktivit. Krátké procházky v bezprostředním okolí bydliště, sledování televize a odpočinek jsou
společným příkladem nejčastějších aktivit nemocných.

3C Individuální péče se, vzhledem

k tomu, že pacienti trpí stejnou nemocí, shoduje

v mnoha aspektech. V detailech se ovšem liší z důvodů různých schopností a možností
pečujícího. Široká shoda panuje v oblasti zajištění nemocného, aby nemohl pečujícímu utéct,
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a aby byla eliminována veškerá rizika spojená s hrozbou zranění nemocného. Shoda
pečujících panuje v přístupu k nemocnému s trpělivostí a vlídností.

3D Pomoc při péči je rozhodujícím faktorem, který má vliv na psychickou a fyzickou
kondici pečujících a má vliv na kvalitu jejich života. Přesto se oslovené pečující, jak je patrné
z rozhovorů a následné analýzy, shodují, že profesionální pomoc při péči nepotřebují,
dokonce ji odmítají. V jednom případě byl negativní přístup od zástupce místního
profesionálního stacionáře. Pomoc, kterou by ženy ocenily, je zejména ze strany rodiny: L –
„Jako děti jsou velký, jo, v pohodě všechno, ale prostě nikdo se nechce starat, protože oni mě
řeknou, že prostě no, tak se starej. A já povídám, ježíšmaria, tak mě ale musíte pomoct aspoň
teda, to že mě nebudete rozčilovat ještě víc, pomůžete támhle, támhle a takovýhle a pak člověk
by byl takový klidnější, ale oni prostě nikdo, nikdo prostě, třeba jako brácha. Brácha ten
vůbec nezájem,…“, „Sestra, chodím do práce, nemám na to čas.“; M - „…a manžel, když se
pak sebere a jde něco někam kutit, tak mě naštve. Jako já pak potřebuju si s někým za ten
celej den popovídat a on si jde kutit na zahradu nebo jde na pivo jo,…“ Zde se míra pomoci
ovšem značně liší. Od úplného nezájmu až ignorace přes minimální pomoc až po vstřícný
přístup rodinných příslušníků.

3E

Z analýzy je zřejmé, že péče o nemocného Alzheimerovou nemocí přináší i jistá

pozitiva. Shodují se na tom všechny oslovené pečující. Morální a lidské hledisko má v tomto
případě silný základ, přináší pečujícímu pocit, že dělá správnou věc, která je smysluplná.
Silné pouto mezi pečujícím a nemocným, kterými jsou otec a dcera nebo manžel a manželka,
nedovoluje umístit nemocného do ústavu. V případech, kdy navíc před nemocí byl budoucí
pečující bez práce, nabízí adekvátní náhradu zaměstnání, v případě pečující důchodkyně
náplň života: L - „Tak že dělám něco prostě smysluplnýho, že ho nešoupnu někam do
ústavu.“; M - „Mám dobrej pocit, že je doma, že nemusí být v ústavu, že je spokojenej.“; H „Víte, že bych řekla, že si teď snad jeden druhýho víc vážíme, ale opravdu jako on je, že je na
mě vázanej, tak je i jako…jinej je. Je opravdu jinej, on, protože byl vzteklej, byl takovej, když
ho něco naštvalo, on třeba tři dni nemluvil vůbec. A teďka se opravdu zklidnil.“

4A

Z analýzy je zřejmé, že se pečující shodují na tom, že fyzicky péči zvládají dobře:

L - „Dokud bude jíst já říkám, dokud bude jíst tak se to dá zvládnout“, „…já říkám dá se to
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zvládnout. Mě to nepřipadá náročný.“; M - „Tak to zatím s ním jde…“; H - „ …ale jako
zatím mě to nevadí.“ Je třeba zdůraznit, že se pečující starají o nemocné Alzheimerovou
chorobou ve stádiu, kdy jsou plně mobilní a jsou schopni pod dohledem zvládat některé
náročné fyzické úkony sami: L - „…musím nad ním stát, říkat mu, co si má oblíknout na co,
kam a jak.“; M - „…pak ho dovedu na záchod, tam se s doprovodem došourá.“, “…do vany
mi třeba vleze sám, jen z vany mu pomůžu.“; H. - „Na ten záchod si ještě zajde…“.

4B

Psychická zátěž pečujících o nemocného s Alzheimerovou chorobou se

v uvedených případech shoduje pouze z části. Z analýzy lze vyvodit, že rozhodujícím faktorem
je v tomto případě psychická odolnost pečujícího, která je ovšem u každého jedince na jiné
úrovni a je naprosto individuální: L -

„já teda jako beru léky na psychiku už dávno

předtím…“ „…stane se čas od času, že jsem úplně tak vycucnutá, že prostě to nejde.“; M „No psychicky…dá se to, když je člověk natrénovanej, mě to opravdu nepřijde zatím, …teda
zatím nepřijde nějak náročný.“ Velkým handicapem je izolovanost pečujícího, která
znemožňuje vypovídání, což může být považováno za určitý druh terapie: L - „…a když se
nemáte kde vypovídat, nemáte v baráku ženskou nebo takhle, tak já byla vlastně uzavřená do
sebe a jakmile něco, tak jsem bouchla, takže chvíli mě to trvalo, než jsem se musela smířit…„;
M - „…izoluje vás to od těch lidí, že jo. Když chodíte do práce, jste mezi lidma, máte s kým
promluvit ale takhle ne…“. S touto problematikou může ve velké míře pomoci rodina
pečujícího. Taková pomoc spočívá v toleranci k tématu, kterou potřebuje pečující probrat,
občasným zastoupením v péči, aby měl pečující možnost jít, alespoň na chvíli do společnosti,
apod.

4C

Analýzou bylo zjištěno, že typy omezení vyplývající z péče se shodují ve všech

případech. Nemožnost odcestovat, odjet na výlet, někam se vzdálit od nemocného, to jsou
omezení, která vyplývají z péče. S tím ovšem souvisí izolovanost od ostatních lidí, nepočítámeli rodinu, tedy jakýsi druh sociální izolace. Tady ovšem záleží na individuálních vlastnostech
a potřebách člověka, zda mu tato omezení vadí, či nikoliv.

5A Charakteristiku „kvality života“ účastnice výzkumu chápou spíše jako představu
„kvalitního života“. Dělat co nás baví, mít se dobře, být na jachtě, atd.
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5B Analýzou rozhovorů v oblasti vlivu péče na kvalitu života pečujících bylo zjištěno,
že

respondentky

nepociťují

zhoršení

kvality

života

vlivem

péče

o

příbuzného

s Alzheimerovou chorobou. Shoda v tomto případě panuje u všech tří pečujících. Naopak
musíme zdůraznit, že péče o nemocného příbuzného kvalitu života, z našeho pohledu,
v některých případech zvyšuje a péče je pro ně smyslem života. Důvody jsou ovšem různé,
vyplývající z životní situace a individuálních potřeb pečujících: L - „…pendlovala mezi
pracema, protože já věčně mám zdravotní problémy, takže buďto jsem toho musela nechat ze
zdravotních důvodů, anebo propouštěli. Nastoupila jsem a během dvou měsíců propustili,
takže prostě s to, a naposledy jsem dělala v kuchyni.“; H - „…já to tak asi nějak potřebuju se
o někoho starat, chybělo by mně to….“
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1. Změny stavu a
chování nemocného

2. Rodina

3. Péče

4. Dopad na
pečovatele

5. Kvalita života
pečujících
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A) Bod zlomu
shoda

B) První změny
shoda

A) Vztah mezi pečujícím
a nemocným
částečná shoda

A) Rozsah péče
shoda

A) Fyzická zátěž
pečujících
shoda

C) Stupňování Změn
shoda

B) Vztah mezi
pečující a dětmi
shoda

B) Aktivity
Nemocného shoda

A) Charakteristika dle
pečujících
shoda

C) Vztahy mezi ostatními
členy rodiny
shoda

C) Individuální způsob
zvládání péče
shoda

B) Psychická
zátěž pečujících
shoda

D) Současnost
částečná shoda

C) Omezení
vyplývající z péče
částečná shoda

B) Vliv péče na kvalitu
života pečujících
shoda

D) Pomoc
při péči
shoda

E) Pozitiva
péče
shoda

Odpovědi na výzkumné otázky
Naše práce měla nalézt odpovědi na šest otázek. Zde je souhrnný přehled nálezů, které
vyplynuly z analýzy kvalitativních dat:
Jak se mění stav a chování nemocného v čase?
Dle následné analýzy lze říci, že při zjišťování prvních příznaků všechny tři
respondentky vypovídaly shodně.

Dle jejich názoru měla na onemocnění vliv stresová

situace. Shodují se i v uvedení přikladu stresových situací, které považují za „spouštěcí
faktor“nemoci.
Prvních projevů, kterých si pečující u svého blízkého povšimnuli, byla ztráta zájmu
o své oblíbené aktivity. Jako další projevy uvádí zhoršování v oblasti komunikace. Nemocní
postupně přestávají hovořit až k úplné mlčenlivosti. Tyto počáteční projevy udávají shodně
všechny tři pečující. Další shodu můžeme nalézt ve změně nálad nemocného, avšak tuto
změnu popisují dvě respondentky zcela odlišně. Zatímco jedna pečující udává výrazné
zklidnění nemocného, druhá naopak popisuje občasnou agresi.
Analýzou bylo zjištěno, že shodně u všech třech pečujících je popisován postupný
úpadek, a to zejména mentálních schopností nemocného. Všechny respondentky také hovoří
o postupné neschopnosti sebepéče a potíže s běžnými každodenními úkony. Progredující
charakter Alzheimerovy nemoci, jak je popisováno v teoretické části mé práce, je zjevn
i z výzkumného šetření. Pečující se opět shodují, že dále začíná být jediným zájmem
nemocného pouze strava. Všechny tři dotazované ženy použily naprosto stejné přirovnání
svého blízkého k malému dítěti.
Při zjišťování tohoto cíle jsem vzhledem k nastaveným kritériím empirické části tuto
shodu předpokládala. Jedinou odlišností byla již rozdílně popisována změna nálad
u nemocného. Dle mého názoru pečující některé změny osobnosti u člena rodiny přijaly velmi
pozitivně. Jako příklad lze uvést nevybíravost v jídle nebo zklidnění nemocného. Domnívám se
však, že tato spokojenost pramení také z části z nedostatečné informovanosti o projevech
Alzheimerovy nemoci a pečující si neuvědomují, že tyto projevy mohou značit opět další
postup této, v současné době zatím neléčitelné, nemoci.
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Potřebují pečující vnější pomoc, a pokud ano, tak v jakých oblastech a v jaké
podobě?
Z analýzy lze říci, že péče o člověka již v pokročilém stadiu nemoci je dle respondentek
velice rozsáhlá.
Při péči o takto nemocného člena rodiny je nezbytné si uvědomit, že nezahrnuje pouze
pomoc při každodenních činnostech, ale zároveň převzetí veškerých povinností, které dříve
zastával nemocný. Jako příklad lze uvést převzetí péče o domácí zvířata a dům což je shodné
u všech dotázaných žen. Výraznou shodu nacházíme také v názoru, že jejich blízký se stává
malým dítětem z čehož lze vyvodit spousty dalších povinností vyplývajících z péče. Značná
podobnost výpovědí je i ve volbě aktivit pro nemocného. Pečující volí nenáročné činnosti
s ohledem na celkový stav svého blízkého. Ve všech třech případech se jedná nejčastěji
o aktivity, jako jsou procházky, návštěvy známých a sledování televize.
Součástí této kategorie bylo zjistit odlišnosti ve zvládání péče. Dle rozhovorů můžeme
říci, že pečující si snaží ulehčit například různými „zlepšováky“ či bezpečnostními
opatřeními, které jsou uzpůsobeny individuálně dle potřeb jejich blízkého. Další částí této
kategorie ke zjištění jednoho z našich cílů je zaměřena je pomoc při péči o nemocného, což
má na její zvládání značný vliv.
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že pečující ženy zajišťovaly převážně samy. Ve dvou
případech s péčí pomohou i ostatní rodinní příslušníci. Jedná se však o pomoc jen ve
výjimečných situacích, případně péči nepřímou (péče o dům a zahradu). Respondentky se
shodují, že péči zatím zvládají bez odborné pomoci. V jednom případě byla vyhledána
odborná pomoc v podobě denního stacionáře, avšak žádosti nebylo vyhověno z důvodu
údajného nesplnění kritérií pro přijetí.
Jedna z pečujících však do budoucna možnost odborné péče nezavrhuje, ale prozatím
žádná z žen nepochybuje o tom, že péči zvládají dobře a možnost ústavní péče všechny
odmítají. Lze také najít shodu v názoru, že péče o jejich blízkého s AN je naplňuje.
Dle výsledků lze tedy konstatovat, že všechny respondentky se péči í o nemocného
člena rodiny snaží zajistit samy. Z rozhovorů je však zřejmé, že i přesto, že ústavní zařízení
zcela zavrhují a v cizí pečovatele nemají důvěru, měly již snahu pomoc vyhledat, ať už
odbornou či v rodinném kruhu, což usuzuji dle vyhledání denního stacionáře a stížnostmi, že
jsou na péči zcela samy a rodina jim pomůže jen minimálně.
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Dle mého názoru pečující osoba však někdy nedokáže zhodnotit, zda je ještě péče
v jejich možnostech a následné přetížení se může odrazit na jejím chování k nemocnému.
Domnívám se, že pečující osoby v některých případech jsou názoru, že domácí péče bude vždy
lepší než ústavní ať už je zvládána jakkoliv. Myslím si, že příčinou tohoto mínění může být
také nedostatečná informovanost o možnostech odborné pomoci.

Ovlivnila péče o nemocného člena rodiny rodinné vztahy?
Příchodem Alzheimerovy nemoci do rodiny a péče o člověka stiženého touto chorobou,
má velký vliv na změnu vztahů v rodině, na změnu chování jejích členů mezi sebou a mezi
nimi a nemocným. Změna vztahu mezi nemocným a ostatními členy rodiny vyplývá už ze samé
podstaty a příznaků této nemoci. Změna osobnosti takto nemocného je značná a v určitém
stadiu více než patrná. S nemocným, se dle pečujících, musí zacházet jako s dítětem. Je to pro
ně stále ten člen rodiny, otec, manžel, atd., ale chování k němu jsme nuceni, vzhledem k jeho
stavu, takto radikálně změnit. Chování nemocného k pečujícímu konkrétně popisují dvě
pečující. V jednom případě označil nemocný svou dceru jako domácí, což jí z jejího pohledu
mrzí, ale zároveň z rozhovoru vyplývá, že je na ní citově poutaný a závislý. U další
respondentky se překvapivě setkáme s výpovědí, že se vztah mezi ní a nemocným manželem
zlepšil. Toto zlepšení odůvodňuje tím, že se nemocný zklidnil a je k ní více citově vázán.
Poslední pečující konkrétní změny vztahu nezmiňuje.
Vztahy v rodině s dětmi se radikálně liší tím, zda děti ještě bydlí pohromadě
s pečujícím a tím i pacientem nebo zda mají svůj život a domov. Děti v rodině berou
nemocného jako negativní prvek, pečující matka byla v jednom případě dokonce slovně
napadána. U pečujících, kde jsou děti dospělé a žijí odděleně, tento druh konfrontace není,
vztahy se nezměnily, jen vztah k nemocnému se změnil z důvodu nepochopení jeho chování.
Je nutné poznamenat, že se vztahy s dětmi, pokud se zhoršily, zase navrátily nebo navracejí k
normálu.
Poměrně značné změny vztahů jsou u sourozenců pečujících. Dvě respondentky
shodně uvádí negativní přístup či nezájem o svého nemocného otce avšak v jednom případě
pečující hovoří o současném zlepšování vztahu se svým sourozencem a nabídnutí pomoci.
Jedna z dotázaných žen změny rodinných vztahů vůbec nezmiňuje.
Vliv péče o rodinného příslušníka stiženého Alzheimerovou nemocí má také vliv na
manželství pečující osoby. Obě pečující hovoří o občasném napětí mezi nimi, jelikož manžel
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nemá zřejmě zájem a pochopení, že se manželka potřebuje vypovídat a odchází pryč věnovat
se svým zálibám. U třetí pečující je situace jiná, tam je manžel zároveň pacientem.

Jaký je celkový dopad na pečovatele o rodinného příslušníka s Alzheimerovou
nemocí?
Nejprve jsme analyzovali fyzickou zátěž pečujícího, potom psychickou a nakonec
celková omezení vyplývající z péče.
Fyzická zátěž, která vyplývá z rozsahu péče, je velká i přesto, že jsou pacienti ve
stádiu, kdy jsou ještě plně mobilní a s tím souvisí i jejich nezištná pomoc sama se sebou. Zátěž
zahrnuje přípravu veškerých jídel pro nemocného, údržbu jeho bydlení, pomoc s hygienou,
toaletou, oblékáním, atd. (viz tabulka 3/A Rozsah péče). To pečujícího vyčerpá, jak jedna
z pečujících, ale jinak si na fyzickou vyčerpanost nestěžuje ani jedna z dotazovaných.
Psychická zátěž je však pravděpodobně nevyhnutelnou součástí zátěže pečujícího
o člověka s Alzheimerovou nemocí. Dopad na pečujícího je však individuální s tím, jakou
psychickou odolností pečující disponuje. V našem průzkumu jedna pečující uvádí, že bere na
zlepšení psychiky léky, ale byly ji předepsány již před tím, než musela začít pečovat o svého
otce s Alzheimerovou nemocí. Další pečující uvádí, že ji to psychicky vyčerpává, ale jinak že
její psychickou stabilitu neovlivnilo. Obě pak postrádají možnost promluvit si s někým
o svých problémech. Třetí respondentka nepociťuje žádnou psychickou zátěž.
Omezení vyplývající z péče spočívá především u našich dotazovaných v tom, že se
nemohou volně pohybovat mimo domov, ve kterém pečují o člověka s Alzheimerovou nemocí.
Nemohou se účastnit rodinných dovolených, výletů, návštěv známých, atd. Tyto akce by mohli
absolvovat pouze s nemocným.
Celkový dopad na pečovatele je po fyzické stránce, jak vyplývá z našeho průzkumu,
zvladatelný. Psychický dopad je individuální a záleží na jednotlivých pečujících, jak se s ním
vyrovnají a jestli ho vůbec vnímají. Největším problémem je izolovanost od společnosti a tím
ztráta sociálního kontaktu a možnosti popovídat si. Omezení v životě je hlavně v tom, že je
pečující uvázán na místo, kde se nachází nemocný a tím, že ho musí téměř neustále hlídat.
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Jak charakterizují pojem kvalita života pečující osoby?
S tímto pojmem se setkáváme již v samotném názvu práce. Pojmem „kvalita života“ se
detailněji zabýváme v teoretické části této bakalářské práce (kapitola I/4).
Při zjišťování odpovědí na tuto výzkumnou otázku byli pečující vyzváni, aby se pokusili
o definici pojmu kvalita života. Tento pojem byl popsán shodně ve smyslu, že si pod ním
představují spokojený život, který je baví. Rozdílnost byla pouze v obecném a konkrétním
charakterizování tohoto pojmu. Dvě pečující použily obecný popis spokojenost a zábava, ale
nedokázaly již být nijak konkrétní. V jednom případě byl jako konkrétní příklad uveden, že
vidí spokojenost v pobytu na jachtě a Karibiku. Bylo zjevné, že jim to činí značné potíže a
nedokáží vlastně říci, co vše tento pojem zahrnuje.

Mění se kvalita života pečujících osob (podle jejich názoru) v čase?
Analýzou v této oblasti bylo zjištěno, že respondentky se naprosto shodují v názoru, že
jejich kvalita života se vzhledem k péči o nemocného nijak nezhoršila.
U dvou dotázaných se můžeme setkat se shodnou výpovědí, kdy péče o blízkého
člověka je naplňuje a považují jí za smysluplnou. Třetí respondentka nepovažuje rozdíl mezi
tím, zda pečuje o nemocného nebo chodí do zaměstnání. Pravděpodobně nevidí svůj smysl
života v pečování o blízkého, ale vzhledem k jejím možnostem si stejně život dle svých
představ zařídit nemůže.
V posuzování vlivu péče na kvalitu života pečujících osob bylo naopak překvapivě
zjištěno, že se může i zvýšit. Za příčinu zlepšení kvality života je považováno nalezení práce,
která dává životu smysl, což by pečujícící postrádaly ať už z důvodu nemožnosti nalezení
stálého zaměstnání, či odchodu ze zaměstnání do důchodu. O změnách spojených s odchodem
do důchodu a potřebě být stále užitečný je pojednáváno v teoretické části práce (kapitola
I/1.4.8). Z mého pohledu mohu říci, že v tuto chvíli vidí péči o blízkého nemocného jako lepší
náhradu svého zaměstnání, což jim prozatím, vzhledem k jejich současné situaci, vyhovuje.
Kvalita života pečujícího je tedy ovlivněna samotnou osobou pečujícího, kdy záleží na
jeho životní situaci, rodinných podmínkách, charakterem osobnosti, psychické odolnosti,
individuálních potřebách.
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4 Diskuze
Jak se mění stav a chování nemocného v čase?
U vybraných rodin s nemocným Alzheimerovou chorobou jsme si ověřili, že nemoc má
progredující charakter, což jsme předpokládali vzhledem k prostudované literatuře zabývající
se projevy a průběhem Alzheimerovy nemoci. Literatura uvádí, že pokud by nemoc neměla
progredující charakter, je vhodné ověřit správnost diagnózy. (Hasalíková M., Bartoš A.,
2010)
Pečující osoby některé změny osobnosti u člena rodiny přijaly (paradoxně) velmi
pozitivně. Jako příklad lze uvést nevybíravost v jídle nebo zklidnění nemocného. Domnívám se
však, že tato spokojenost pramení také z části z nedostatečné informovanosti o projevech
Alzheimerovy nemoci a pečující si neuvědomují, že tyto projevy mohou značit opět další
postup této, v současné době zatím neléčitelné, nemoci.

Potřebují pečující vnější pomoc, a pokud ano, tak v jakých oblastech a v jaké podobě?
Dle našeho

výzkumu

jedinec pečující

o

člověka

s Alzheimerovou

nemocí

v pokročilejším stádiu vnější pomoc nepotřebuje, ani ji nevyžaduje, i když v jednom případě
byla odborná pomoc vyhledána, i když nakonec pomoc nebyla poskytnuta. Při hodnocení
zvládnutelnosti péče Jirásková uvádí, že více než polovina pečujících má pocit, že péči zvládá
(Jirásková V., 2011). Dle výzkumu Jiráskové péči o nemocného zastává ve většině případů
jeden pečovatel. Asi v polovině případů vypomáhají někteří členové rodiny. Uvádí, že
u pětiny pečujících veškerou péči zastává pečující sám. (Jirásková V., 2011)
Je však důležité si uvědomit, že jednou nastane chvíle, kdy péče již rodina nebude
zvládat, proto by neměli odkládat žádost o umístění do specializovaného zařízení. (Holmerová
I., Jarolímová E., Nováková H., 2008)
Problém bývá, že pečující osoba někdy nedokáže zhodnotit, zda je ještě péče v jejich
možnostech a následné přetížení se může odrazit na jejím chování k nemocnému. Důvodem
rodinné péče „za každou cenu“ bývá, že pečující osoby v některých případech zastávají
názor, že domácí péče bude vždy lepší než ústavní, ať už je zvládána jakkoliv. Myslím si, že
příčinou tohoto mínění může být také nedostatečná informovanost o možnostech odborné
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pomoci. Existuje riziko, že pečující osoba přecení své možnosti a sama začne mít somatické
i psychické problémy.

Ovlivnila péče o nemocného člena rodiny rodinné vztahy?
Dle výzkumného šetření bylo zjištěno, že péče o člena rodiny s Alzheimerovou nemocí
výrazným způsobem ovlivňuje rodinné vztahy na všech úrovních, nevyjímaje vztah pečujícího
k nemocnému. K blízkému člověku máme většinou dlouhodobě silnou vazbu. Tento vztah může
narušit nemoc a fakt, že se stanete tím, kdo o něho bude pečovat (Regnault M., 2009).
Jirásková ve svém výzkumu uvádí, že změna vztahu pečujícího k nemocnému se
u poloviny respondentů v průběhu péče změnil. Uvádí, že tuto změnu nedokázali více
specifikovat, ale hovoří o vyšších nárocích na péči, trpělivosti, dohledu a horší komunikaci a
spolupráci s nemocným. Uvádí, že u některých pečovatelů byly pocity hněvu, rozhořčení a
přetíženosti. (Jirásková V., 2011)
Změnou osobnosti nemocného, vlivem onemocnění, dochází v rodině ke zcela nové
situaci. Členové rodiny jsou náhle postaveni před fakt, kdy musí převzít plnou zodpovědnost
za své blízké a rozhodovat za ně (Hasalíková M., Bartoš A., 2010). Ve výrazně převažující
většině ovlivňuje vztahy negativním způsobem. V našem případě lze jako příklad uvést
ochladnutí vztahu pečujícího a jeho sourozenců. V jednom našem případě vnímá změnu
vztahu jedna respondentka, navzdory nemoci, pozitivně. Dle mého názoru, jak již zmiňuji ve
výše uvedeném textu, se jedná o nedostatek informovanosti v oblasti příznaků dalšího stádia
nemoci.

Jaký je celkový dopad na pečovatele o rodinného příslušníka s Alzheimerovou nemocí?
Z našeho výzkumu vyplynulo, že pečující mají pocit, že péči po fyzické stránce bez
problémů zvládají a vnější odbornou pomoc zatím nepotřebují. Péči zvládají sami pouze
s nejnutnější pomocí rodiny. Po psychické stránce se pečující ve zvládání péče rozcházejí
vlivem rozdílné psychické odolnosti, v jednom případě musíme zmínit návštěvy jedné
z pečujících odborného lékaře a užívání medikace k ovlivnění psychiky, i když nebyla
předepsána z důvodu péče o nemocného. Vzhledem k nevyléčitelnosti této nemoci literatura
přirovnává dopad na pečovatele k fázím dle E. Kübler-Rossové. (Hasalíková M., Bartoš A.,
2010)
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Dle stavu nemocného lze vyvodit určitá omezení pečovatele, která vyplývají z péče.
Dle mého názoru tato omezení u našich respondentů nejsou natolik závažná, aby vyhledali
odbornou pomoc nebo specializované zařízení.

Charakteristika kvality života dle pečujících a jak se mění v čase.
Pečující charakterizovali pojem kvalita života tak, že popisovali svou představu
kvalitního života. „V běžné komunikaci se pojem kvalita života většinou pojí s pozitivní
konotací pojmu kvalita (kvalitní =dobrý). Hodnocení, zda je, či není náš život kvalitní, je
založené na porovnávání našeho života se žádoucí, očekávanou úrovní existence, nebo se
životem druhých lidí.“ (Gurková E., 2011, str. 22)
Dle výzkumného šetření lze říci, že se kvalita života dle pečujících osob nezhoršuje ani
vlivem stále náročnější péče. V péči o blízkého člověka může pečující nalézt smysl svého
života. Jak uvádí Dvořáčková (2012) pokud lidé považují svůj život za smysluplný a jsou s ním
spokojeni, můžeme říci, že kvalita života má vysokou úroveň. Toto zjištění vyplynulo z našeho
šetření i přes to, že pomoc ze strany rodiny byla minimální. Votavová (2013) ve své práci
uvádí, že vliv na kvalitu života pečujících má především podpora ze strany rodiny.
Zde se ovšem musíme zamyslet nad tím, jak by péči o nemocného zvládla osoba, která
má svou práci, kde se seberealizuje, která žije cestováním, má své zájmy a koníčky, které
zaberou hodně času. U takových lidí si lze těžko představit, že by péči zvládli, především po
psychické stránce, o znehodnocení kvality života, kterou analyzujeme, by pak z jejich pohledu
pravděpodobně nebylo pochyb.
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5 Závěr
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku péče o rodinného příslušníka
s Alzheimerovou nemocí. Teoretická část obsahuje základní údaje o tomto onemocnění.
Nezabývá se však výhradně tímto tématem, ale přináší i další poznatky spojené s uvedenou
nemocí. Shrnuje užitečné údaje, data a rady o této neléčitelné nemoci do jednoho zdroje a
poskytuje tak o ní ucelený přehled nejdůležitějších informací. Teoretická část je relativně
podrobná, ale pro splnění jednoho z cílů bakalářské práce bylo nezbytné vyložit uceleně
současné poznatky o Alzheimerově nemoci a o složité problematice péče o tyto nemocné.
První kapitola pojednává o stáří a procesu stárnutí. V jednotlivých podkapitolách se
dále zabývám jeho charakteristikou, projevy, dopady stárnutí populace na sociální a
zdravotnickou sféru a na péčí o seniora obecně. Další kapitola je zaměřena na demenci. Zde
je popsána patofyziologie demence, projevy tohoto onemocnění a rizikové faktory, které se
mohou na vzniku demence podílet. Je zde podána stručná charakteristika a rozdělení různých
druhů demence dle příčin. Zaměřuji se na důležitost správné diagnostiky, což má značný vliv
na léčbu a péči o nemocné. Specifikuji též podobu péče vzhledem k průběhu onemocnění.
V kapitole o Alzheimerově nemoci je objasněn patologický proces této nemoci a
změny funkcí organismu. Stejně jako u demence je zde popsán klinická obraz a první
příznaky, které by měly být varujícím signálem, že se může jednat o Alzheimerovu chorobu.
Jsou zde také vysvětleny možné příčiny vzniku nemoci, charakterizována stadia, popsány
možnosti diagnostiky a terapie. V závěru této kapitoly se zaměřuji na podrobnější
charakteristiku péče o takto nemocného člověka.
Jedním z cílů mé práce bylo posouzení kvality života pečujících osob o blízké
s Alzheimerovou nemocí, a proto navazující kapitola pojednává o kvalitě života. Obsahuje
definice kvality života od různých autorů, způsoby měření kvality života v rámci
ošetřovatelského výzkumu a příklady nástrojů, které měří kvalitu života u pečujících osob.
Poslední kapitola teoretické části práce se věnuje pečujícím osobám. Zahrnuje rady
pečujícím v různých oblastech péče jako například zvládání péče po stránce finanční,
administrativní nebo zvládání každodenních potíží apod. V této části práce se snažím
zdůraznit nezbytnost péče o samotné pečovatele, o jejich duševní a fyzické zdraví, jelikož
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jejich zdraví je prvním předpokladem pro zvládání tak náročné péče, jakou člověk
s Alzheimerovou nemocí obnáší.
Empirická část se zabývá posouzením kvality života pečujícího o člena rodiny
s Alzheimerovou nemocí. Kvalitativní výzkum u tří pečujících žen probíhal formou rozhovorů.
Rozhovory byly nahrávány, přepsány do protokolu a analyzovány pomocí otevřeného
kódování. Vytvořila jsem model rodinné péče o jedince, který trpí Alzheimerovou nemocí.
Model zachycuje kontext poskytované péče i její dopady na pečující osobu.
Pokud jde o změny stavu a chování nemocného se pečující shodli v projevech prvních
příznaků a progredujícímu charakteru onemocnění. V popisu vývoje onemocnění se pečující
naopak rozcházeli v popisu nálad nemocného. V současné době všechny respondentky
přirovnávají svého blízkého k malému dítěti. Dle mého názoru z nedostatečné informovanosti,
změny spojené s vývojem stavu hodnotí jedna z pečujících pozitivně.
V otázce vlivu rodinné péče na fungování celé rodiny lze konstatovat, že péče o
nemocného člena rodiny v domácím prostředí měla převážně negativní vliv na vztahy uvnitř
rodiny.
Dalším výzkumným cílem bylo zjistit, jaký má péče celkový dopad na pečujícího. Po
fyzické stránce se dle názoru dotázaných dá péče zvládnout. Psychika pečujících je ovlivněna
individuálně dle odolnosti každého jedince. Omezením, která z neustálé péče vyplývají, jsou
mj. izolovanost od společnosti a tím neuspokojená potřeba komunikace a nutnost neustálého
dohledu nad nemocným.
Obecným cílem práce bylo zhodnotit kvalitu života pečujícího. Zjistila jsem, že
pečujícím osobám činilo potíž charakterizovat pojem „kvalita života“, chápali ho
zjednodušeně, hedonisticky jako „spokojené užívání si života“. Neuvědomovaly si jeho
aspekty somatické, psychické, sociální či spirituální. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že
kvalita života nebyla (v této fázi vývoje Alzheimerovy nemoci) péčí o nemocného člena rodiny
ještě negativně ovlivněna. V některých případech přinesla i pozitiva. Literatura uvádí, že
pokud je náš život považován za smysluplný, má kvalita života vysokou úroveň. (Dvořáčková
2012).
Mimo stanovených cílů jsem získala i další užitečné informace související s touto
problematikou, které se většinou shodovaly s údaji popsanými v teoretické části. Zpracované
informace a rady pečujících mohou následně využít v praxi další pečovatelé.
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Pečující osoby se mnohdy snaží veškerou péči zvládat samy bez odborné pomoci, což
potvrzuje i náš kvalitativní výzkum. Pečující osoby by ovšem měly včas rozpoznat, kdy nastane
vhodná doba na umístění nemocného do ústavní péče. Zhoršující se stav nemocného klade
stále vyšší nároky na pečujícího. Nemocní musí být pod neustálým dohledem. Tato péče je
velice vyčerpávající a je nezbytné, aby si pečující osoby stanovily určité limity. V opačném
případě může docházet k jejich vyčerpání, kdy se dostaví syndrom vyhoření, depresivní stavy
a může dojít k oboustrannému týrání. Mezi varující příznaky, které se většinou objevují po
několika letech, patří: nezvyklá únava, deprese, roztržitost, zapomnětlivost, nedostatek
trpělivosti. Je důležité si včas říci „stop“ a vyhledat pomoc. Pečující osoby by měly pečlivě
naslouchat svým blízkým a neignorovat varovné signály. Měly by se zamyslet nad tím, zda
povinností již není na jednoho člověka příliš mnoho (Regnault, 2011). Jinak u nich mohou
nastoupit vážné zdravotní problémy.
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Bakalářská práce pojednává o problematice Alzheimerovy nemoci. Úvodem popisuje
životní změny, které přináší stárnutí, stáří a s tím spojené potřeby seniorů. Následně se
zaměřuje na seniory postižené demencí. Objasňuje možné příčiny demencí, jejich stručnou
charakteristiku a nároky na pečující. Podrobněji se zabývá informacemi o Alzheimerově
nemoci a specifikou péčí o nemocné, jelikož stěžejním tématem této práce je posoudit kvalitu
života rodinných příslušníků, kteří pečují o člověka s Alzheimerovou nemocí v domácím
prostředí.
V empirické části ke zjištění kvality života pečujících je použita metoda kvalitativního
výzkumu formou narativního rozhovoru. Rozhovory byly provedeny u tří rodinných pečujících
a poté zpracovány a vyhodnoceny kvalitativní metodou.
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Annotation
Bachelor thesis deals with Alzheimer Disease. In introduction life changes associated
with aging are described in view of seniors needs. Consequently work is focused on seniors
with dementia. Possible causes of dementia, their brief description and claims to care are
explained. Detailed information and care specifics about Alzheimer Disease are provided
according to thesis objectives. The main goal is evaluation of life quality of family member
who cares patient with Alzheimer Disease at home.
In the empirical part method of qualitative research to determine the quality of life of
caregivers was used. The form of narrative interview was chosen for research. Interviews
were made with three caregivers and then processed and analyzed by the qualitative method.
Key words: Alzheimer disease, Life Quality
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Přílohy
Rozhovor č. 1
Muž, 77 let
Pečující dcera Ludmila, 49 let

Můžete mi vyprávět, jak to fungovalo před prvními projevy nemoci a postupně období
prvních příznaků až do současnosti?

No to my vůbec nevíme, jak to začalo, protože vlastně on normálně šel do důchodu,
všechno v pohodě, pak mi pomáhal tady na koupališti. To ještě mladší syn byl malej a ten
starší s ním chodil na koupaliště, všechno v pořádku, a potom prostě tady – to víte, závistiví
lidi se postarali o to, aby ho vyhodili. A tam jsme si zpětně mysleli, že už byl ten zlom, že
prostě ho už nikdo nepotřebuje a jako přestal mít zájem doma o všechny ty věci. Prostě měli
jsme kozy, měli jsme králíky, měli jsme prase a o všechno on přestal mít zájem se starat, už ho
to nebavilo, nezajímal se, ale my jsme tomu nějak nevěnovali pozornost. Mamka ještě tak jako
vždycky jen mu nadávala, rozčilovala se, že prostě radši sedí u jídla nebo u televize a kozy mu
tam řvou hlady anebo v zimě seděl v teple a oni nevykydaný, zavátý sněhem a bylo mu to
prostě jedno, on nefungoval, a když jsme to chtěli zrušit, jako ten chov zlikvidovat, tak zase
prostě trval na tom, že ne, že se o to bude starat, ale přitom se o zvířectvo teď starám já. On
se nechtěl starat, prostě už neměl ten zájem a my jsme to vlastně ani tak jako nebrali jako
nemoc, my jsme to prostě brali tak, že se mu do něčeho už nechce nebo tak nějak. Víte co,
dokud byla mamka, tak jsme to nějak neřešili, no a pak mamka umřela a teď v září to budou
tři roky a tam asi nastal zlom. Tam prostě asi. Já nevím, jak bych to řekla, tak ho to prostě asi
dorazilo, protože vlastně mamka byla po operaci s rakovinou slinivky. Rok byla a všechno
v pořádku, v pořádku, dobrý, a pak upadla a prostě jak upadla, tak nemohla, oni ji natejkaly
nohy potom už, takže nemohla chodit a vždycky když od něj něco chtěla, tak prostě on né,
pojď mě pomoct, zvedni mě a on prostě byl surovej na ní, ona říkala, že ji to bolí, když ji
pomáhal, takže vždycky jsem musela dojít já a pomoct jí a no a pak teda lehla úplně. Pak teda
jsme volali pohotovost v noci. No přijeli, říkali, že to bude už špatný, přitom jako všechno
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měla dobrý s tou rakovinou, ale řekli, že už to bude špatný, že už zůstane ležet. No ale to
abych se dostala k tomu, že prostě ráno, já jsem tam šla, tam přijdu a říkám, vidím, že mamka
spí na gauči, protože už jsme ji nehonili po schodech nahoru nechala sem to, no tak říkám,
zavolám doktoroj na tu onkologii, aby prostě pro ni přijeli, že ji do auta nedostanu, aby ji
prostě odebrali tu vodu, protože on říkal jako, že kdyby něco tak že by ji odebírali vodu no a
pak jsem tam šla asi za hodinu a říkám si ježišmaria, ta mamka leží pořád úplně stejně, tak
jsem k ní šla a takhle jsem ji pohladila potom a říkám si ježíšmaria vždyť ona je nějaká
studená, no a teď ten mladší syn tady ležel, byl nemocnej, tak ležel na gauči a tak já teďkon
telefon a do telefonu nejdřív doktora obvodního, že ji nemůžu vzbudit, prostě opatrně jsem
pak volala bráchoj, ségře a každýmu říkám, i když jsem věděla, že prostě jsem měla strach
říct to slovo, takže jsem říkala nemůžu ji vzbudit, no a pak posledního jsem budila taťku,
protože on teda jako že s ní zůstane dole, že ani nahoru spát nepůjde, že celou noc prostě
bude s ní dole ležet, tak ho opartně budím a říkám mu, taťko vstávej něco je s mamkou
nemůžu ji vzbudit a on se otočil, takhle se na mě podívá, já vím ona už v noci byla studená.
Takže si myslím, že on v noci asi zřejmě ji kontroloval, zjistil prostě, že už prostě zemřela a
asi nastal zlom. A od tý doby prostě se to s ním tak táhne. Nereaguje, nedělá nic, nezajímá ho
nic, nemluví, on teda vždycky málo mluvil, ale teď vůbec, pak asi po roce řekl, že se náma se
vůbec bavit nebude, jako tady s domácíma, že jako nemíní se s náma bavit, takže to asi byl
takovej ňákej ten nástup tohohle toho.

A Alzheimerova nemoc byla tatínkovi diagnostikována kdy?
Asi půl roku, rok potom, co matka umřela, protože na mě tady všichni hučeli, nebo
všichni, ségra se švárou, hlavně švára, ať prostě s ním dojdu k doktoroj, zažádám si o tu péči
a takovýhle, ať nejsem hloupá a to a já říkám ne prosím tě, tak jako vždyť oni se o nás taky
starali, tak prostě nebudu toho využívat, no a pak teda, jako když do mě snad rok hučeli a
vlastně viděli, že už to s taťkou není normální, tak jsem šla teda za obvodním. To bylo vlastně,
tak nějak postupně to šlo, no od tý doby, co mamka odešla, tak se to tak jako zhoršovalo.
Nemluvil s nikým, nebavil se, prostě začal dělat do kalhot, bylo mu to prostě fuk a jen by spal,
ležel a jedl. Přestal koukat na televizi, jako neuměl už přecvaknout, pak už si ji ani nezapínal,
prostě neuměl si ji zapnout, vypnout. Před tím hodně četl, pak přestal i číst, já ho nutila do
čtení a on prostě nechtěl. Přestal dělat věci, který předtím normálně dělal, a takže tak jsem
šla k tomu obvodnímu a on říkal, že musíme pak na ty odborný, jako na psychiatrii a tam
vlastně doktorka mu udělala to vyšetření a zjistila právě, že to bude vlastně tenhleten
Alzheimer. No měl to vlastně středně těžký, až těžký. Teď už to má až těžký. Teď už je to rok
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na tom vyšetření a teď už je prostě na úrovni malýho dítěte. Jako když se ho člověk zeptal,
rozmluvil se, vypravoval třeba, on vypravoval, co bylo za války, co bylo, to pořád vypravoval,
ještě chvilku po tom, co mamka odešla. Pořád opakoval, co bylo za války takový, to si
pamatoval, co bylo po tom, tak už jako vynechával jo, ale prostě to, a pak najednou jako když
to utne a přestal mluvit úplně. Asi úplně prostě přestal reagovat na všechno, přijedou, vlastně
ségra přijede a on prostě nereaguje. Přijede brácha a on nic, ani nepozdraví, neodpoví.

Rodinu už tedy nepoznává?
On ani neodpoví na pozdrav. On se ani pomalu nepodívá a brácha mě říká, tak proč
sem vlastně mám jezdit? Já povídám, protože tě aspoň vidí, prostě nemůžeš přestat jezdit,
vždyť prostě musí aspoň, aby si tě pamatoval, že jo. Jako ségra ta teda, ty se snažej sem jezdit
pravidelně každej tejden jo, buďto má teda vnoučata ségra, tak je vezme sebou, ale on ani na
ty vnoučata nereaguje nebo na pravnoučata vlastně, že jo a vnoučata vlastně, když se to tak
vezme, když chodíme k doktorce a ona ho vlastně takhle testuje, tak se ho zeptá, jako kolik má
dětí, vnoučat a takovýhle. Tak on má, děti má tři, když se zeptá jako koho, tak on řekne syna,
dceru a tadyhle domácí, ukáže na mě. Prostě já nejsem dcera, já jsem domácí, já jsem ta,
která se stará, že jo, a potom, když se zeptá na vnoučata, tak on má čtyři a ona má čtyři? Já
povídám ne, šest. A ona, jaký máte vnoučata? No čtyři vnučky. Jo, já mám kluky a ségra
s bráchou mají po dvou holkách. Jo, on prostě má jen ty vnučky, jako tady domácí prostě
nejsou. No a na pravnoučata to si vůbec už nevzpomene.

Takže třetí stupeň onemocnění?
Už třetí, teď ještě pořád je třetí, protože ještě nelehnul. Až lehne, tak už to bude ten
poslední. No ale prostě jako, zrovna včera jsem volala ségře, protože byla v nemocnici, tak
jsme se bavily. To ona vždycky takhle se ptá na taťku a já říkám, že prostě někdy je to
úsměvný, někdy jsou to takový ty situace, kdy jsou jak to malý dítě, vždyť jako jestli víte, malý
děti no, když prostě se oblíká, já ho ještě nutím, aby se oblíkal sám, i když vím, že to už
nezvládá. On si oblíkne kabátek na nohy, postaví se, teď stojí s těma rozkročenejma nohama a
neví co dál, že jo, no anebo zase si navlíkne nohavice na ruce, teď zase stojí a hledá tu díru
pro hlavu, nebo prostě zase narve obě dvě nohy do jedný nohavice, postaví se a nejde mu to.
Prostě jsou takový chvilky, kdy se člověk musí smát, ale opakuju mu to a pořád a pořád a
pořád mu opakuju. Nejhorší je to, že on, někdo říká prostě, kdo ho zná z dřívějška, tak říká, že
si dělá blázny. Já povídám, mě to taky někdy připadá, že si dělá blázny jo, protože on prostě
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na mě kouká, takovým tím pohledem jako, co po mě vůbec chceš a někdy takovým tím
pohledem jako, já bych tě nejradši zabil jo, prostě takovej ten vražednej pohled, ale já mu
několikrát zopakuju, co má udělat, jak to má udělat a on to pořád dělá to samý. Prostě
nechápe, že má udělat něco úplně jinýho, nebo si bačkory obuje na kozí nohy jako obráceně a
nechápe, že si je tak zul. On už reaguje jenom na to, když se na něj řve, jo? Prostě on na
mírné slovo už přestal reagovat, on když na něj člověk mluví mírně, ani se po člověku
nepodívá, neotočí se, prostě nereaguje. No takže já, když na něj mluvím, mluvím, mluvím,
mluvím, tak nic, zvyšuju, zvyšuju, zvyšuju, zvyšuju, až když na něj řvu, tak teprve se podívá, co
vlastně po něm chci. Jako dřív taky jako na jedno ucho blbě slyšel, takže jako my zase nevíme,
jestli slyší nebo jestli to dělá nebo my vůbec nevíme.

Jak zásadně změnila ta choroba jeho osobnost?
Úplně, úplně mimo. Tak poslední dobou se to jako zhoršilo, a teď už se to tak jako, teď
už já říkám, teď už to asi nemá kam jít. Už jako s tím oblíkáním a s tím vlastně, že už předtím
jako v pohodě on věděl, že kabátek patří na hlavu, košile patří to, že zapnout todle, to bylo, to
před půl rokem všechno v pohodě věděl, ale pak najednou prostě přestal. Před tím půl rokem
už byl na tý, na tý úrovni toho dítěte, ale pořád ještě věděl, co si má oblíknout, jak si má to má
oblíknout. Já každej den musím všechno svlíkat, všechno povlíkat, všechno čistý, jemu
všechno čistý, protože za ten den, za tu noc všechno je to počůraný, takže prostě já jsem
mohla večer jít, povlíknout a nechat ho, ať se oblíkne. Teď už ho nemůžu nechat, musím nad
ním stát a říkat mu, co si má oblíknout na co, kam a jak.

Jak vypadá Váš běžný den?
No jak to vypadá. Ráno ho vzbudím vlastně, tak mezi tou osmou, půl devátou, pak ho
vykoupu, protože už ho musím koupat a utírat, protože dřív jsem to nechávala. Jo, ze začátku
se i osprchoval, jenže pak mě začal vylejzat ze sprchy suchej. Já mu říkám, neslyším vodárnu,
protože my máme na vodárnu svoji studnu, říkám, neslyšela jsem vodárnu, no a aby šel teda
do tý do sprchy. Mezitím jsem udělala tady snídani, slyším vodárnu, dobrý. No ale pak jsem
ho načapala, že vylez suchej. Říkám, jak to že nejseš umytej? A on, dyť jsem se myl. Já
povídám, nevykládej, vždyť jseš suchej. On přišel na to, že stačí, aby šla vodárna a sprchoval
se takhle před sebou, takže vylez suchej, jako že se už utřel. To taky na mě zkoušel, už jsem
utřenej, já povídám nevykládej, ještě ses neumyl. No takže jsem ho začala mejt sama. Ze
začátku jsem tam teda stála a čekala a do tý sprchy jsem hulákala, osprchuj si tohle, osprchuj
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si támhle to, jenže on si pořád sprchoval jenom pupek, prostě nic jinýho si neuměl umejt,
jenom ten pupek si sprchoval, takže jsem ho začala sprchovat. Je to už asi, no, to už je dýl jak
půl roku. Tak jsem ho začala sprchovat, nechala jsem ho, ať se utírá, jenže on se utíral stylem
pusu, pupek. Nic jinýho neměl, a když jsem mu říkala, utři si ruce, utři si ramena, utři si
hlavu, ne on pořád pupek a pytlíka, nic jinýho. Nereagoval na to, že má ruce, že má nohy,
prostě jak když nevěděl, že má i tohleto na utření, že jo, takže jsem ho začala utírat. No takže
to si ho teda utřu, pak teda čekám, až se oblíkne, to už mám teda snídani uvařenou, přinesu ji
tam a on jak vstane, vidí na stole jídlo, tak hned běží.

Pozorujete, že někdy má lepší den, a pak zase horší?
Má někdy, někdy mě to taky připadá, že má takový ty světlý chvilky.

V čem myslíte, že to je, že někdy má ten lepší den?
Nevím, nevím, nevím, prostě někdy reaguje, že mě třeba odpoví hned, a pak třeba
měsíc z něj nedostanu odpověď, prostě já nevím jako.

A co ho třeba rozzlobí?
Já nevím, jestli se taky dokáže rozzlobit, jo jako ožene se po mě kolikrát, jo, i do mě
kolikrát strčil.

Vypozorovala jste, že je něco, co mu vyloženě vadí, na co špatně reaguje nebo je
vzteklý?
Ne, to prostě asi nemusel bejt, asi nějakej úplně, nevím, prostě já jsem mu řekla, pojď,
půjdeš se převlíknout a on do mě strčil nebo se podělal, to jsme byli venku a prostě to člověk
cejtí, že jo, tak jsme chtěli, aby se šel umejt, on se zapřel mezi futra a my jsme s ním nehnuli.
Dva lidi jsme s ním prostě nehnuli, takovou má sílu. I doma kolikrát říkám, zase ses podělal,
pojď do sprchy. Ne, zapřel se mezi futra prostě anebo do mě strčí, jenom protože po něm chci
něco udělat, co jemu se nelíbí nebo jako včera, ne předevčírem, tak to jsem se musela teda
smát. Já už jsem musela před ním schovávat i plíny. No a tuhle jsem ten balík nechala na
poličce, on vytáhnul plíny a byl na záchodě, to jsem pak zjistila, prkýnko zase celý zadělaný,
takže byl podělanej, on natáhnul tu podělanou plínu, zadělal do ní ještě košili, že jo, natáhnul
tepláky, v koupelně si vzal plíny čistý, jednu si položil vedle sebe na křeslo, druhou navlíknul
přes ty tepláky a seděl a koukal na televizi. Jo prostě on je podělanej, tak to vyměnil tímhle
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způsobem. Takže ho musím přebalit, omejt i všechno okolo. Nebo kolikrát, když se třeba
nechce koupat, hlavně ráno, mě to dělá, prostě nesundá tu plínu, to prostě nereaguje na to,
když prostě říkám, sundej tu plínu, on prostě ne. Když nechce, tak stojí a vodrbuje se, on se
pořád vodrbuje, když prostě nechce něco dělat, tak se vodrbuje jo a to já říkám sundej tu
plínu a jdu třeba si připravit prášky, že jo, protože už jsem musela začít drtit, protože prostě
on nebyl schopnej ani prášky už polykat, takže prostě teď už drtím prášky a to, tak si to tam
v tom hmoždíři připravuju, a když se takhle kouknu do tý koupelny a on už oblíká čistou plínu
na tu pochcanou plínu.

S jídlem potíže nemá? Jí samostatně?
No jako, no jí, no čekám, kdy ho budu krmit, protože je to hrozný. On si do toho lehne
a prostě jak se mu klepou ruce, kolikrát se už nemůže najíst, takže vlastně tu snídani jakž takž
sní, oběd taky, musím mu to dělit po dvou hodinách, protože on, když jsem mu dala oběd
najednou, tak prostě snědl polívku a po polívce začal dělat takový ty zvuky, jako při přejedení,
ale to druhý do sebe musel narvat. Tak jsem říkala, to takhle nejde, takže jsem mu to upravila
a každý dvě hodiny dostává pravidelně jídlo. No a pak mu zapnu televizi, aby se díval na
televizi, protože on má svoje bydlení. Bydlí tady vzadu, jako bydleli naši, my to máme
propojený takhle zadem. Protože už my, když jsme byli malí, tak tady bydlela babička, my
jsme bydleli tam a kvůli tomu, když nás hlídala, abysme neběhali venkem, tak to udělali
propojený, takže to máme výhodu. Dneska jsem za to vděčná, protože kdybych měla běhat
věčně, tak je to hrozný. No takže do toho dopoledne kouká. Mezitím tam dojdu uklidit, a
jakmile slyší, že bouchnou dveře, tak už vystartuje a běží ke stolu. Prostě jakmile já se tam
vochomejtnu, už je u stolu, on si myslí, že už mu nesu další jídlo, já povídám, nic ti nenesu, tys
před chvilkou jedl. On prostě zapomene, že už jedl, i kdyby to bylo třeba před půl hodinou,
nebo prostě on nereaguje, prostě myslí si, že znova. No pak mu dám tu polívku, pak mu dám
to, no, a když mu nesu druhý, tak já jsem mu na cukr dala prášky, dávala jsem mu je před
polívkou. Doktorka říkala, ať mu to dávám před druhým jídlem, tak mu to dávám před
druhým. Nebo jsem mu nedala nářadí a už se mně mockrát stalo, že on a to jsem zrovna
volala ségře a ona povídá, no jo, malý děti to dělaj taky. Prostě nečeká na nic, než já mu dám
nářadí, než mu dám prášek, tak přitáhne talíř a rukama prostě začne. Prostě člověk se musí
ptát, máš žízeň, máš žízeň, máš žízeň? A musíte křičet, protože on prostě nereaguje ani na
tohleto, když se ho ptáte, jestli má žízeň. Kolikrát ani vlastně nesedne ke stolu a už prostě se
hrabe v tom talíři, já povídám sedni si ke stolu, tak on si sedne takovým tím stylem kus od
stolu, na kraji židle a takhle s nohou venku, prostě jako když je na odchodu. Já říkám sedni si
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slušně. No teď on zas než pochopí, co znamená slušně ke stolu, že jo, prostě snažím se, aby
ještě byl tak jako kulturní, protože pak když jedeme někam na návštěvu, tak aby prostě
nevypadal, já říkám zvíře prostě. No je mě někdy z něj smutno, když říkám, tady jsou lidi
naproti, pán je stejně starej a je funkční úplně a z něj je taková troska, tak prostě je to strašný
no. No pak odpoledne vlastně se kouká na tu televizi, když je přijatelný počasí, tak ho beru
ven.

A přes den pán vůbec nespí?
Jo to on by spal, ale já ho nechám chvíli po tom obědě, nebo když vidím, že je
unavenej, ale jinak on by se válel furt. No takže přes den pak tu postel zadělávám na takový
panty. No takže prostě jsme to zadělali, tak chvíli to vydrželo, jenže my jsme to zadělali
takovým tím způsobem, že vlastně ty panty jsme zadělali z druhé strany a on přišel na to, že to
může vyvrátit. Dva dny po sobě to takhle vyvrátil, tak jsme to dali z druhé strany a už je klid,
už nepřišel. To taky přelejzal, prostě tam je takováhle škvírečka, to přelejzal. Prostě ta síla do
tý postele během toho dne, tak ta je hrozná. Jinak odpočívá taky v houpacím křesle. Mně
nadávaj, že jsem prdlá, to já povídám, to se nedá nic dělat, nemůže se celej den válet, protože
jestliže bude celej den ležet, což on by dokázal, tak za chvilku, tajdle do půl roka lehne a už
nevstane z tý postele. I ségra mně nadává, prosím tě nech ho ležet, já povídám nenechám ho
ležet, ale zbytečně se rozčiluješ. Já povídám rozčiluju, ale prostě nenechám ho ležet, prostě
musí vstávat, musí se snažit chodit, protože jinak lehne a je konec. Večeři mu dávám tak
kolem tý pátý, teď, že je hezky tak až kolem tý šestý, a když jsme venku, tak ještě dýl. Pak jde
rovnou do postele a budím ho až kolem tý osmý, po osmý.

A v noci pak spí nebo má tendence třeba odcházet?
No právě že do půlnoci spí, když usne teda, když klinkne v křesle, tak ho chodím
kontrolovat několikrát za noc, prostě dokud se dívám na televizi, tak ho chodím kontrolovat.
Chodím ho kontrolovat v osm, chodím ho kontrolovat třeba v deset, potom jdu spát třeba
v jedenáct, v půl jedenáct, prostě buďto už spí nebo třeba ještě v deset byl vzhůru, ale prostě
spí. Ale pak jsme zjistili, že po půlnoci cestuje. Protože on, že byl zvyklej chodit nahoru po
schodech, takže kolikrát prostě přišel, i když mám zabarikádovaný ty schody vším možným,
tak on to dal stranou a přišel nahoru. Ten starší syn, není to tak dlouho, ve tři čtvrtě na jednu
mě budil, mami, nechci ti nic říkat, ale děda byl u mě zase v posteli. Já říkám ježíšmaria, no
tak jsem teda to obešla, šla jsem, zase jsem zabarikádovala schody jinak, protože říkám,
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kdyby přepad přes to zábradlí nebo něco, člověk nemůže vědět, aby si něco neudělal. Druhej
den zadělám ty schody a druhou noc zase ráno vstanu a on chtěl asi odejít oknem. Já říkám,
no to už není normální, tak jak zadělat to okno. No tak jsem u koupelny vysadila dveře a
zadělala jsem to okno dveřma. No nebo taky přišel sem asi ve čtvrt na dvě v noci, protože oni
dřív s mamkou jezdili na výlety a on přišel, že si jde půjčit peníze, že ho mamka poslala, ať
půjčíme peníze, že jedou na výlet. No takže vlastně jsem pak začala zamykat tam u nich a klíče
si beru sem, aby nemohl odejít. My prostě zamykáme a je zamčenej. Ve dne ne, protože
většinou tady dělám, a odpoledne, když jsem venku, když neprší, není mráz anebo nepálí tak
sluníčko taky, je celý odpoledne venku. Jenomže on zas nechce, on zase utíká domů. On, i
když teda má plíny, se třeba podělá do plíny, ale jde na tu mísu. Takže on to z tý plíny vyklepe
nebo zadělá tu mísu, jak je po to, že jo. Vlastně všechno je na míse. Kolikrát i se netrefí do
mísy jak na velkou, tak na malou, pak to rozšlape, takže jako on prostě si pamatuje, že tam
chodil, takže i když nosí tu plínu, tak tam prostě musí dojít, dorazit na ten záchod.

Můžu se Vás zeptat, ovlivnilo to nějak vztahy v rodině?
Tak jako ze začátku to bylo hrozný, protože já jsem byla teda na nervy. Oni mně
nadávali, že děda tě zase rozčiluje, my to tady odnášíme. Hlavně ten starší, on má držku teda
z deseti kusů, takže ten vůbec. Takže mně nadávali, protože já jsem byla nervózní z toho, že
jsem si neuměla připustit, že takhle dopadl, že prostě pořád pořád mě to tak jako. Já nevím,
jestli připustit nebo nedocházelo, prostě bylo to pro mě takový divný. On, činorodej člověk,
kterej prostě neposeděl, pořád se v něčem vrtal a najednou z něj je takováhle troska, a když se
nemáte kde vypovídat, nemáte v baráku ženskou nebo takhle, tak já byla vlastně uzavřená do
sebe a jakmile něco, tak jsem bouchla, takže chvíli mě to trvalo, než jsem se musela smířit
s tím, že takhle dopadl.
Jako já si myslím, že jo, tak jako na dovolenou, teď oni byli na dovolený, tak teď už po
tři roky jezděj chlapi sami, prostě tady se domluvěj s dětma, tak jedou sami, no prostě tak já
nemůžu, tak nemůžu. No tak prostě jsem řekla, tak si jezděte, no tak jako nemá vliv na to, že já
nemůžu, tak prostě budou sedět doma? To ne, takže to řešíme zase tímhle způsobem.

Nikdo z rodiny Vám s péčí nepomůže?
Nikdo, nikdo. Vysloveně se starám já. Prostě musíte, no oni mě řeknou, že na to nemaj
nervy. Jako děti jsou velký, jo, v pohodě všechno, ale prostě nikdo se nechce starat, protože
oni mě řeknou, že prostě no, tak se starej. A já povídám, ježíšmaria, tak mě ale musíte pomoct
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aspoň teda, to že mě nebudete rozčilovat ještě víc, pomůžete támhle, támhle a takovýhle a pak
člověk by byl takový klidnější, ale oni prostě nikdo, nikdo prostě, třeba jako brácha. Brácha
ten vůbec nezájem, ty co odešla mamka, tak švagrová, jí to tady smrdí, ta sem nepojede.
Brácha, ten se tady staví jednou čas od času, třeba jednou za dva za tři měsíce, jde na
chvilku, jenom se tady otočí, myslím si, že po tajmu asi zřejmě, aby ona nevěděla, protože ona
jako vůbec prostě. Jo dokud by děda sypal korunky, tak to ona by to, jenže prostě já jsem
převzala to, že prostě dostanou, kdo přijede, dostane k svátku, k narozeninám dostane, tak
jako to dělávala mamka, dostane prostě z jeho peněz, ale když nejedou, nedostanou. U nás to
funguje tím způsobem, že se mnou to stojí i padá. Nefunguju já, nefunguje nic, takže já jsem
říkala, teď nedej bože se se mnou něco stalo a musela jsem jít do špitálu, tak si to neumím
představit, protože…

Myslíte, že by se nepostarali příbuzní?
Nikdo. Nikdo. Brácha ten už by ho dávno šoupnul do ústavu, protože ten na to nemá
čas. Sestra, chodím do práce, nemám na to čas. Já povídám, ale ten čas si každej dokáže
udělat, jako když si dokážeš udělat na víkend na vnoučata, tak by sis dokázala udělat, třeba
jednou za čas by mohla říct hele, tak já přijedu, že by si ho tam vzala, protože to jako do
jinýho prostředí jako bych ho už jako nedávala, ale třeba jako to, ale zas já říkám nevím, jak
on by to chápal, kdyby najednou se o něj měl starat někdo jiný, jak by reagoval, protože
tenkrát mě tady pokousal pes, a pak mě poslali do Vysokýho nad Jizerou. Tam je plastická
chirurgie, tak mě tam poslali. No takže švára že tady dědu pohlídá, no ale ségra teda na
konec si vzala volno, a že ho tady pohlídá a on prej celej den ležel, já říkám ježíšmaria, si ho
měla z tý postele vyhodit, to bylo vlastně před těma dvěma rokama, kdy byl ještě funkční,
v pohodě. Já povídám si ho měla to, prostě nemůže ležet. No a ona, aby si to usnadnila, tak ho
nechala ležet prostě, tak ležel. On si ani neřekl o jídlo, mě říkala. Já povídám no to je divný,
na mě pořád huláká, že má hlad. No a my jsme přijeli až na večír, byli jsme tam od rána celej
den, protože přece jenom je to kousek cesty a přijeli jsme až na večír a teď my se objevili, já
se objevím v těch dveřích a on jé, úplně se mu rozzářili oči, se vrátila, oni si ji tam nenechali,
co bude k večeři?
A ségra povídá, člověče celej den tady brečel, že si tě tam nechaj, co bez tebe bude
dělat, že by se o něj nikdo nepostaral, a to ještě mu to myslelo a já prostě mám strach teď,
jako třeba ségra mě povídala, že by se o něj taky dokázala na víkend postarat, ať někam jedu,
prostě vypadnu někam a to, já povídám mě to je jedno, zkus to, ale prostě ještě si to nezkusila,
nevíš, musíš všecko zopakovat, musíš ho mejt, a taky záleží na tom, jestli by byl ochotnej se
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před tebou svlíknout, protože ho musíš umejt, teď musíš mu nosit jídlo, dělat všechno a to, a
jsem říkala, no já nevím, tak snad bych to taky zvládla, já povídám zvládne to každej, kdo
chce, ale jako zase mám starost z něj, jak by reagoval on, že prostě už, už oni jsou ty, který
přijedou, odjedou a takhle to fungovalo léta. Přijeli na návštěvu, odjeli. My jsme tady domácí,
takže my jsme ti, kteří se prostě postaraj, ale jako jak by to bral, kdyby se tady o něj měl
jenom jeden den postarat někdo jinej, já nevím, jako já z toho mám tak jako obavy.

Finančně se ta péče dá zvládat?
Jako se to dá zvládnout, jo, já si myslím, že někdo řekne, že se to nedá zvládnout, ale
jako já říkám na jednu stranu, i kdyby ty příspěvky nebyly, pořád je to rodič.
Ty příspěvky tady jsou no, ale prostě, i kdyby ty peníze nebyly, já říkám, prostě člověk
by to dělal už jenom kvůli tomuhle tomu, že já bych ho nedokázala někam dát.

Takže jste nikdy neuvažovala o umístění do nějakého ústavu?
Ne. Pořád mě to i už prostě my chodíme čas od času na tu psychiatrii, tak mě to říkaj,
že prostě i jsem potkala vlastně příbuznou a ona má známou, která dělala v těchhle těch
domovech důchodců a říkala mě, zažádejte si, protože až to budete nutně potřebovat, nebude
místo.
A i doktorka mně to říkala. Sežeňte si, zažádejte si a odkládejte, odkládejte, odkládejte,
ale já prostě, pro mě to připadá takový závazný. Jo, prostě kdybych už se někde nahlásila, tak
už mně to připadá, že už se ho zbavuju.

Neuvažovala jste ani o denním stacionáři nebo pečovatelce?
To mě říkali, že tam do toho stacionáře by ho nevzali.

Nevzali?
Že by ho nevzali, protože jako v Bydžově tady je, tenhle denní stacionář, ale oni mě
říkali, že prostě tam berou jenom lidi, který mají ještě zájem o něco, který by prostě třeba
zabavili, aby prostě něco udělali, třeba šli na procházku.

To slyším prvně o takových kritériích…
No tady jo, tady to maj takhle nastavený no, takže jako taťka je vlastně jako to malý
mimino, kterýmu prostě musíte mu říkat: teď musíš udělat tohle, teď musíš udělat támhleto a
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pořád opakovat. Tak jako neumím si představit, když máte deset lidí, kterým to musíte pořád
opakovat. On je prostě takovej, že ho musíte pořád hlídat. Musíte ho hlídat. My jsme venku a
nemůžu ani se otočit jo. Ďoubu se v zahrádce ale musím pořád bejt ve střehu. Jak vidí, že
jsem se zabrala, už vezme ohnivou čáru a je pryč. Doslova a do písmene, protože my jsme na
dvoře a on zdrhá na zahradu. My jsme na zahradě, on zdrhá na dvůr jo, když jsme tady, on
zdrhá na ulici, prostě pořád někam utíká. A to stačí minutku, dvě minutky a on prostě je
rychlej.

Ovlivnila Vás ta péče nějak? Psychicky nebo fyzicky vyčerpává?
No tak jako jo. Kolikrát jsem byla tak na dně, tak vždycky říkám, když jsem byla
s taťkou u doktorky, tak jestli by mě něco mohla dát a ona povídá já vám dát nic nemůžu,
prostě na to nic není. Já teda jako beru léky na na psychiku už dávno před tím, měla jsem
problémy, že jo, takže prostě už předtím mě dala doktorka prášky. Dá se říct vlastně pod těma
lékama sem už spoustu roků. No takovejch možná šest, sedm roků už možná pod těma lékama
sem jo ale teď sem říkala, jestli mi může dát něco jako silnějšího a ona povídá, že na to prostě
nic není, ale počítejte s tím, že prostě na psychiatrii nekončej ty o koho se staráte, ale ty, kdo
se staraj. Já jsem povídala, ježíšmaria tak ještě nakonec skončím v blázinci nebo co. No někdy
jo, někdy je člověk teda tak unavenej, že nemám náladu ani chuť nic dělat. Prostě udělám jen
to základní a všechno ostatní stojí no, že prostě stane se čas od času, že jsem úplně tak
vycucnutá, že prostě to nejde. No ale jinak jako jo, dá se to, dá se to v pohodě, ať mě neříká
někdo, že se to nedá, dá se to, ale musí, já říkám, tam to musí jít od toho srdce, nedělat to
kvůli těm penězům, kvůli tý péči, ale dělat to, protože to člověk chce dělat. Takže jako já jsem
povídala, jako tady u nás nešlo vůbec o nějaké peníze, ale o to prostě, že člověk ví, že to je
člen rodiny a musíte se o něj postarat. Jako mě by nevadilo ani kdybych prostě třeba jako …...
strejda jako taťkův brácha ten je o pět roků starší a je to už já nevím kolik měsíců, mě volal
ať se stavím, že mě musí něco říct, něco důležitýho a takový a, no prostě lez, kam neměl, tak
je zdravotně na tom blbě a spadnul a já říkám jako sem se rozčílila, říkám prosím tě jseš
normální, jako si myslíš, že já se starám o taťku a budu se starat ještě o tebe? Jako to nemysli
si, že já budu tajdle jezdit a ještě se starat o druhý jo, to jako ani náhodou a chudák teta,
protože ještě má manželku, povídám chudák teta, aby s tebou taky měla nervy, povídám to
jako todleto nemůžeš dělat protože on má tři syny, všecky se na něj vyprdly, a takže prostě
oni tam jsou závislý jeden na druhým, no a když něco, tak volá mě, jako kdybych prostě já
byla ten, kterej prostě se bude starat o celou rodinu.
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A nemáte pocit, že Vás ta péče omezuje?
Ne, ne, ne. Mně to vůbec nevadí, protože jako, já sem, já říkám já sem asi taková ta
kvočna, která se musí o někoho starat. Akorát to, že prostě člověk nemůže jet na dovolenou,
doktory si musím zařizovat odpoledne, protože vlastně dopoledne ho nemůžu nechat
samotnýho. I když teda jako obvoďák teda je jenom dopoledne, no tak nedá se nic dělat,
musím ho teda nechat samotnýho tu chvíli, ale prostě jinak, jiný doktoři, který maj odpoledne,
tak můžu až odpoledne. Třeba jsme zkusili jet na vejlet, je to už asi rok a půl, jeli jsme do
Dvora do zoologický. Mysleli jsme si, tak jako jezdili jsme tam jako děti, tak se podívá něco
to, no nebyli jsme ani v půlce, sednul si a dál jsme ho nedostali takže, já sem s ním tam
pomalu dvě hodiny pak už jenom seděla a čekala, až si to kluci obejdou a jeli jsme domů. Pak
si dal zmrzlinu s velkou chutí a jeli jsme domů. No a je to já nevím asi měsíc, ještě v červnu to
bylo myslím. Petr jako manžel byl právě u ségry, dělal jí plot, tak já říkám, bezvadný uděláme
si vejlet, vezmu dědu, pojedeme pro něj, aby ho nemuseli zase vozit zpátky. Jenže on vlastně
tam nikdy nebyl a já jsem si to uvědomila až večír a on nám nechtěl vylízt z auta, když jsme
tam dojeli a prostě já pořád jako že musí vystupovat, že už jsme na místě a on asi nevěděl kde
je a měl asi strach, že se ho zbavuju, že už ho prostě jsem ho odvezla někam a že ho tam
nechám, asi zřejmě. No až pak vlastně i Petrův táta tam byl jako i Líby táta a on ho poznal a
tak jako se rozveselil a dobrý.

Nevadí vám, že jste musela obětovat práci?
Ne já už jsem byla předtím doma.
Já už jsem byla, já už jsem byla před tím doma, takže jako v pohodě. Naposledy jsem
dělala vlastně, no, já jsem, dá se říct, pendlovala mezi pracema, protože já věčně mám
zdravotní problémy, takže buďto jsem toho musela nechat ze zdravotních důvodů, anebo
propouštěli. Nastoupila jsem a během dvou měsíců propustili, takže prostě s to, a naposledy
jsem dělala v kuchyni.
Já jsem prostě takovej, já říkám Ferda Mravenec, všeuměl prostě práce všeho druhu
od malinka jsem byla zvyklá postarat se sama o sebe, takže není problém udělat tohle to nebo
támhle to, ani není problém se teďkon o něj postarat jako, mě to problém nedělá, ale jak
říkám, jsou lidi kerejm to problém dělá, vymlouvaj se na to, že prostě ty jseš doma, ty se
můžeš postarat, my chodíme do práce, my se nemůžem postarat. Já povídám, ale vždyť dřív se
taky jako třeba taťkova maminka vlastně tak ta byla nemohoucí a tak dokuď to prostě šlo tak
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ji měli doma. Mamka chodila do práce. Vždycky přiběhla, chodila ráno, odpoledne, takže
vlastně tak nějak během dne se o ni postarala, já byla na intru, přijela jsem z intru a sobotu
neděli jsem se o ni starala já, že jo, takže dá se říct, tu péči vlastně mám asi nějak tak
vrozenou.

A myslíte, že vám ta péče spíš vzala nebo něco dala? Má to i nějaká pozitiva?
Já nevím, já to neumím posoudit, jako že by mě to něco vzalo nebo dalo, já nevím, já
nevím, já už se o něj tady pomalu 2 roky starám, tak jako mě to nepřipadá. Jako že si to,
říkám akorát to, že prostě je člověk uvázanej, prostě s dítětem můžete, můžete na vejlety jo
všude takhle, ale s ním nemůžete, protože on už prostě si myslí, že kdybyste ho někam odvezla,
kde to nezná, že prostě už ho dáváte pryč. Můžete maximálně na návštěvu k příbuznejm, to si
pamatuje to ještě v pohodě, to v pohodě vyleze z auta, všecko, to mu nevadí, ale jet na
neznámé místo, tak ne.
No a co mi dala? Tak že dělám něco prostě smysluplnýho, že ho nešoupnu někam do
ústavu.

Jak to vidíte do budoucna, pokud by se stav zhoršil?
No já jako, když lehne, tak si myslím, že bych to ještě zvládla, jako omejt ho, přebalit
ho, nakrmit ho, tak jo. Dokud bude jíst já říkám, dokud bude jíst tak se to dá zvládnout, i když
jsou lidi, který mi říkaj, že se to nedá zvládnout. Já říkám dá se to zvládnout, když člověk
chce, dá se zvládnout všecko. Nejhorší je to, když mě prostě říkaj lidi, nojo ty jseš doma, tak ty
se můžeš o něj starat. Já povídám, i kdybych doma nebyla, tak bych z tý práce zůstala doma a
starala bych se, vždyť je to rodič, oni nás taky nikam nedali a starali se, chodili od práce,
starali se a prostě je to rodič, jako já jako nechápu myšlení někerejch lidí, který prostě
řeknou, to bych ho radši někam dala, než bych zůstala z práce doma jo, a na druhou stranu
vám řeknou, no kdybych zrovna byla teď těhotná, tak bych s chutí zůstala doma jo.
Já jsem doma jo, ale prostě jako jestli mě chápete jako tu podstatu nebo ten rozum
těch lidí, prostě o rodiče by se nepostarali, to by z práce zůstat nemohli, ale na mateřský by
zůstali, protože to je přínosnější jo, ale přitom je to to samý. Stejně by museli zůstat z tý práce
doma žejo. Já říkám a jako o co jde, tak ježíšmaria, tak zůstanu z práce doma, nějakou práci,
když člověk chce dělat, tak vždycky se něco najde.
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Takže jste říkala, že tou pravidelností jste si tu péči vlastně přizpůsobila, že to je hlavně o
té pravidelnosti?
Jo, jo. Tam vlastně to je individuální jako člověk od člověka, každej potřebuje něco
jinýho, každej se chová jinak, třeba jako já, když tam jdu uklízet, tak tam strávím půl dne u
něj, jenže on mě stojí věčně za zádama a čeká, až mu donesu jídlo jo, takže prostě on ne
nekouká na to, že já mám ruce v kbelíku a uklízím. Před Vánocema zaládoval záchod, on
prostě nesplachuje, on neumí splachovat, a nenatáhne tu ruku a nespláchne, takže my jsme
vlastně pomalu tejden před Vánocema každej druhej den rozebírali záchod a hrabali jsme se
v záchodě.

Objevily se nějaké komplikace při péči? Něco, s čím jste si nevěděla rady?
No jako, víte co, já jsem zvyklá spolíhat se sama na sebe. Já jako říkám, jako já bych
ani tuhletu, ani tuhle situaci nějak neřešila, kdyby mě nehonili, vlastně ten švára kvůli tý péči,
takže bych to taky neřešila.
Takže jako říkám, jako jsou lidi, který prostě řikaj, že tohle to, co já dělám, je strašně
náročný, že prostě se to nedá zvládnout a já říkám dá se to zvládnout. Mě to nepřipadá
náročný.
Nevím. Já jako třeba říkám, kdyby to byla mamka na jeho místě, zas by to bylo jiný,
protože mamka mluvila, s mamkou se dalo mluvit, vypravovat, všechno jo, takže prostě by se
to dalo snášet i jinak jo, kdyby se o ni člověk musel starat, kdežto taťka, že nemluví, tak se to
zase taky snáší jinak, protože vám neodpoví, nemluví prostě, pořád mu něco říkáte, on
nereaguje, takže prostě je to zas náročnější víc na psychiku jo, než-li když ten člověk mluví.

Svépomocné skupiny jste nezkoušela?
Ne nic, ani nevím, jestli tady něco existuje takovýho…
Já to beru tak jako, že prostě, jako dítě, když máte dítě, tak taky nehledáte nikde rady,
berete to ze srdce, jestli to dítě potřebuje tohle nebo támhle to, tak tohle to, beru zrovna tak
prostě. Já se k němu chovám jako k tomu dítěti, prostě potřebuje umejt, potřebuje najíst,
potřebuje uklidit, potřebuje přebalit, prostě beru to úplně stejně.

Dokázala byste třeba definovat pojem „kvalita života“?
Tak asi prostě dělat to co chcete, co vás prostě baví jinak teď nevím jinak jak…
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Máte pocit, že to, že pečujete, ovlivnilo váš život v tomhle směru?
To si nemyslím, já pořád říkám je to stejný, jako když se staráte o děti. Jen s ním
nemůže jet na výlet a podobně, no. Jako kvalitní život asi jako dělat to, co vás baví, ale mě
tohle prostě nevadí ta péče, beru to jako u těch dětí.

Máte nějaké metody, co se Vám osvědčily při péči?
Ne. Vůbec. Já nevím. Režim, režim vlastně jenom pravidelnost. Já se snažím, jak to
bylo u dětí. Jako ty děti prostě, když byly malý, od narození jsem se snažila mít pravidelnost
ve všem. V umytí, ve spaní, v jídle, prostě ve všem jsem měla pravidelnost, prostě žádnou
odchylku. V poledne oběd, ve tři hodiny svačina, prostě muselo to bejt. V šest hodin koupání,
u něj to dělám to samý, prostě pravidelně každej den, aby v tom neměl bordel, jak se říká, že
jo. Prostě musí mít pravidelnost, a jak jsem to dodržela u těch dětí, dodržím to u něj, když
vím, že v tuhle dobu má snídani, v tuhle dobu má oběd nebo svačinu, večeři prostě ale
neposunu to jenom proto, že zrovna třeba jsme na návštěvě. Tak kouknu na hodinky a říkám
jo, už si může něco dát. No takže já nevím, jestli by bylo nějak pomoci těm, co se staraj. Ono
asi, asi není žádná rada.

Napadá Vás, co byste poradila nebo doporučila ostatním rodinným pečujícím?
Já nevím, co se dá doporučit, protože říkám, to záleží na tom, jak ty, jak ty děti nebo se
chovaj. Jako říkám, dřív prostě jsme hodně chodili na ty procházky, pak už se to nedalo no,
kolikrát vlastně už nepoznával vesnici.
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Rozhovor č. 2
Muž, 70 let
Pečující dcera Martina, 47 let

Můžete mi vyprávět, jak to fungovalo před prvními projevy nemoci a postupně období
prvních příznaků až do současnosti?
Tak on nejdřív prodělal nějakou jako slabou mrtvičku. Jako to ale pak bylo ještě
dobrý, to byla taková slabá. To byl ale jako ještě v pohodě.
Pak teda, já nevím, se mu udělal na krku takovej tukovej nádor. To už je ale tak asi 10
let. Doktoři říkali, že mu to musej odstranit, protože mu to utlačuje krční tepnu, že jo. No tak
šel na operaci, jenom ale s tímhle tím tukovým nádorem. No a vlastně se vrátil a, no asi ta
narkóza, víte. On po tom zákroku pak ještě chodil na kontrolu na neurologii a tam teda
zjistili, že má toho Alzheimera.

Kdy mu tedy diagnostikovali Alzheimerovu nemoc a projevy?
Nějak krátce po tý šedesátce.
Jak se to projevovalo no…tak pomalu přestával mluvit a jako ztrácel o všechno zájem.
Když třeba teď řeknu tak jdeme třeba něco dělat tak ne pořád říká ne. To je jeho
nejoblíbenější slovo.
No tak jedna mrtvička slabá, a pak ta narkóza, to tam to jako vlastně se úplně spustilo
po tý narkóze jo, no a ještě to jakoby s ním šlo. No a pak postupně, prostě teďka furt to, furt to
jako postupuje, no. Tak já vlastně, co já se starám o něj teďka rok, rok a pul.

Myslíte, že ten vyvolávací faktor byla taky narkóza?
No jako myslím, že to s tím taky nějakou souvislost má. Navíc ještě mamka někdy dost
pila, no takže to s ní taky neměl jednoduchý. Ta teda umřela před třema rokama. Po její smrti
jsem teda se začala starat víc.
To si ale dokázal třeba ještě dojít pro oběd, jo. Snídani, léky si vzal, to ještě šlo. Já
jsem mu tam chodila nahoru jen uklízet. Pak se to začalo zhoršovat a často začal chodit
k nám. Jenže on třeba přišel dolu úplně podělanej, no prostě hrozný. Teď už má naštěstí teda
plíny. Jako absolutně tu péči o sebe už nezvládal.
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Jinak prostě pak přestával mluvit, víte jak, pak ani už nemluvil, a pak už ta osobnost,
začínal bejt úplně jinej.

Dokážete říct konkrétněji, jak jiný? Ta osobnost, jak se změnila?

No prostě mi připadalo, že je v jiným světě, že mě nevnímá a ten nezájem o cokoliv,
no. Už to jako nebyl on.

Můžete mi popsat, jak vypadá Váš běžný den?
Tak ráno ho vzbudím asi kolem tý půl osmý. Pak ho dovedu na záchod, tam se
s doprovodem došourá, jako má snahu ještě dojít si na záchod. No tak ho omeju, přebalím, tu
hygienu prostě. Do vany mi třeba vleze sám, jen z vany mu pomůžu.
Ustelu mu postel, dám mu snídani a léky.
Někdy má takovej úlet, že si třeba vezme chleba a namaže si ho strašně tlustou vrstvou
másla (ukazuje vrstvu cca 3 cm).
No a to má ještě psa, no o toho se starám samozřejmě já, že jo.
Tak teda dám mu tu snídani, to se snaží jako jíst sám, ale někdy je potřeba už
dokrmovat.
Někdy mu dávám k jídlu příbor, aby trošku cvičil tu motoriku, ale on sní třeba jen
polovinu, založí ruce a třeba začne brečet. A to jako jde o to, že nechce dělat těma rukama a
tak ho dokrmuju.
Prostě jak malý dítě. Ale je to furt rodič, ten táta…
Pak taky měl problémy se zubama, bolely ho, no z toho jsem teda měla hrůzu, jak
zvládnu s ním ty návštevy zubaře, ale kupodivu to snášel ještě docela dobře.
Jinak jako my už s ním teď nechodíme, protože on tam nevydrží čekat. Je nervózní, no
hrůza, pořád vstává, takže doktor dochází za ním domů.
Pak během dopoledne někdy s ním jdu ven, někdy kouká na televizi, no a potom
uvařím oběd a po něm si jde chvíli lehnout. Asi tak na tu hoďku. Pak se vzbudí a zas třeba
kouká na televizi nebo ho někam vezmu ven. Někdy, když mám čas, tak s ním jezdím k tchýni.
To je rád, když ho posadím do auta, to se mu líbí. Nebo si ho vezmu na zahradu. Prostě podle
počasí no. Někdy se s ním snažím dělat různý křížovky nebo takový ty doplňovačky, aby ten
mozek trénoval trochu. Zkoušela jsem i třeba početní příklady do desíti, ale to nedával už.
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Taky fotky si s ním někdy prohlížím a jako to on reaguje, je vidět, že spíš ty dávný vzpomínky
tam ještě nějaký jsou.
Pak teda mu udělám něco k večeři a kolem tý 18.00 jde spát.

Narazila jste během péče na nějaké komplikace?
Tak jako asi snad nic mimořádnýho, co by mě jako rozhodilo nějak asi, jako že bych si
vyloženě nevěděla rady, ne, já nevím no, tak zatím jsem to tak nějak zvládala.

Jak třeba vypadá noc? Nemá tendence odcházet?
Jo tak to on spí, to v noci zatím nic nevyvádí, ale tenkrát se nám stalo, že to jsem si na
chvíli jen odskočila a on šel ven úplně bos. Jinak v noci neutíká, nic a hlavně by musel projít
okolo nás a stejně by se dostal maximálně do chodby, dál ne, máme zamčeno a to on si
neodemkne.
Jinak nahoře to má všechno vypnuty, aby něco neprovedl, spotřebiče, všecko no.

Jsou dny, kdy je pán lepší nebo naopak?
Někdy to je lepší víc, něco řekne, jinak on je klidnej, nerozčiluje se, ale když má dobrej
den, řekne i větu, usměje se, je vidět, že má dobrou náladu, ale jinak tak v 9o-ti procentech
spíš negativní. On vypadá, jako by pořád brečel a na všechno říká ne.

Takže agresivita se vůbec neobjevuje?
Ne, ne, to jen prostě tak jako smutně ubrečeně působí, ale vzteklej nějak není, naštěstí
no…

Ovlivnilo to nějak vztahy v rodině?
Jsme pořád v pohotovosti a sestra ta vůbec nejeví zájem třeba, nestaví se nic, akorát
když ta mamka onemocněla, tak za ni jezdila do nemocnice, ale jako toho tatínka pořád
ignorovala, to jsem jako vůbec nechápala. Pak teda umřela a to říkala, že nakonec byla ráda,
že si dala dokupy ty rodinný vztahy, a teď se dokonce nabídla, že jednou za týden se třeba
staví v sobotu nebo neděli.
Jinak vztah mezi manželem, no ani ne, možná trošku jsme nervózní. Občas teda se
s ním někdy hádám, protože prostě já jsem celej den s tím tátou, se kterým teda nejde moc
prohodit normální slovo a manžel, když se pak sebere a jde něco někam kutit, tak mě naštve.
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Jako já pak potřebuju si s někým za ten celej den popovídat a on si jde kutit na zahradu nebo
jde na pivo jo, tak to se pak někdy pohádáme. Holky už jsou velký,ty si žijou po svým, občas
za dědou skočej, ale tak jako spíš ze slušnosti, moc to totiž nedávaj.

Vás ta péče nějak ovlivnila? Po psychické stránce třeba?
No jako někdy mě to vyčerpává psychicky, ale jinak zásadně mě to nějak nezměnilo.
Ale to nepovažuju nějak za zásadní, jako na psychiatra to snad ještě není.

A fyzicky se to dá zvládat?
Tak to zatím s ním jde no, až lehne, uvidíme no, jak to budeme řešit.

Co finanční stránka?
Tak my máme teda ten příspěvek na péči 12000. No jako nemam nějak pocit, že by to
mělo nějakej zásadní vliv, to ne.

O možnosti umístění do nějakého zařízení jste neuvažovala?
No to ani ne, tak já myslím, že dát ho do ústavu, tak to by byla pro něj konečná.
Jen to vaření každý den, to mě teda nebaví, ale zatím jsme neuvažovali o pomoci,
zatím to zvládáme.
V ústavu si myslím, že by jim utíkal a byl by zmatenej, pod práškama, to prostě dokud
to jde, tak ne.

Ani denní stacionáře nebo pečovatelku?
Já nechci ani na ten odlehčovak ani stacionář, si myslím, že by je utlumili a byl by
zmatenej.
Možná časem pomoc nějaký pečovatelky, ale ústav ne, to by ho zničilo.

Takže pokud by se tatínek zhoršil, ústav zavrhujete úplně, ale občasné výpomoci
pečovatelky se nebráníte?
No dokud teda budu schopná, ústav určitě ne, no tu pečovatelku bych možná časem
uvítala, ale zas nevím no, aby si na ni zvyknul a tak, no a taky asi Nevím, není jednoduchý
najít nějakou fakt dobrou.
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Sama vím, že to s ním někdy není úplně jednoduchý, ale tak říkám si je to tvůj táta, no
prostě nechce se mi, dokud to půjde, ho svěřovat někomu úplně třeba cizímu.

Pomáhá Vám rodina s péčí nebo máte pocit, že jste na to sama?
Jako manžel ho třeba pohlídá nebo i sousedi, když si musím něco zařídit, jeden den
v týdnu třeba ta ségra, no.
Když já mam pocit, že těm ostatním z rodiny leze na nervy, že se na něj i utrhovali a to
mi teda vadilo, to jsem jim pak teda řekla, že tohle teda ne.

Co byste řekla, že Vám péče dala? Má nějaká pozitiva? Nebo naopak vzala?
Mam dobrej pocit, že je doma, že nemusí byt v ústavu, že je spokojenej a vzala mi
kontakt s ostatníma lidma.

Omezuje Vás ta péče?
Tak jako izoluje vás to od těch lidí, že jo. Když chodíte do práce, jste mezi lidma, máte
s kým promluvit, ale takhle ne, no. Taky se nemůžu třeba jen tak s manželem sbalit a někam
odjet, ty omezení tam prostě jsou, no ale já to beru prostě jako práci. Někdy mě to prostě štve
a někdy to jde.

Dokázala byste definovat pojem „kvalita života“?
Ježíši, to jako no. Tak kvalitní život, jako umím si představit být každý měsíc na jachtě,
no.
Ale to bych nemohla ani tak.
Jako asi užívat si ten život

Takže nemáte pocit, že by péče Vaši kvalitu života nějak ovlivnila?
Kdybych byla bohatá a měla možnosti, tak to by ji to určitě zhoršilo, ale když stejně
nemam ty prostředky, tak myslím, že nemá.
Karibik, jachta, to by byl fajn kvalitní život, ale stejně, i kdybych se nestarala o tátu,
tak bych si to nemohla dovolit.
Kdybych se nestarala, chodila bych do práce.
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Máte nějaký postup nebo osvědčené metody při péči?
No asi polohovací postel, a pak že teda v noci vím, že mi třeba neodejde, že to máme
pojištěný.
Jo a taky sousedi že jsou vlastně pořád doma, oni už jsou oba v důchodu, tak když si
odskočím třeba, tak na něj mrknou tu chvíli.
Jo mě tak ještě napadlo, on že manžel je přes tu elektroniku a tak, tak vymyslel, že
kdyby třeba se ještě začal táta zhoršovat, tak na televizi se dá přidělat i menší kamera,
abychom teda věděli o každým jeho kroku nebo jako kdyby něco provedl.
Taky si občas potřebuju něco udělat dole doma, že jo a nemůžu tam být 24 hodin.

Není to narušení soukromí?
To prej není, protože ta kamera nemá záznam, jen sleduje ten objekt.
Jinak ta kamera nás napadla, protože asi před měsícem, no přišla jsem tam a na
záchodě ležel, měl epileptickej záchvat, ležel, hlavu zaklíněnou mezi vanou a záchodem, no
ještě tam byl nějakej kbelík.
Takže úplně zašprajcnutej, no a teďka chrčel, pěnu u pusy, no a teď on měl stažený
kalhoty, takže asi chtěl jit na ten záchod, takže ještě podělanej všude. Tak jsem zavolala tu
záchranku a říkali teda, že měl epileptickej záchvat. Týden byl ve špitále a dobrý no zatím.

Je něco, co byste třeba poradila ostatním pečujícím?

Trpělivost, co jinýho a hlavě vlídnost, prostě když budete nervní, oni to cítěj a všechno
bude horší. Myslím, že vlídnej přístup je nejdůležitější.
Snažit se s tím vyrovnat a uvědomit si, že ty lidi to nedělaj schválně.
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Rozhovor č. 3
Muž, 60 let
Pečující manželka Hana, 60 let

Můžete mi vyprávět, jak to bylo před prvními příznaky nemoci a postupně období prvních
příznaků až do současnosti?
Víte co, takový tak první příznaky to byly takový ty změny nálad. Nemluvil, vůbec jako
prostě jako byl takovej zapšklej hrozně, kolikrát jsme se tak jako to, jsem říkala, copak jsem ti
udělala, že se mnou nemluvíš, já s tebou mluvím jako jo, povídám no, jsem si všimla, že tady
sedíš jak to tak jako prostě, byl takovej úplně, úplně jinej no. No pak jako už začal mít
problémy v tý práci, už to nezvládal, už nevěděl, prostě kolikrát něco i zkazil.
No nebo …víte co, jdem ven třeba jako, jo nebo tohle to, ale jinak už ho opravdu nic
nezajímá.
Ale víte, já bych řekla, že to bylo od toho, od tý doby, co máma umřela, že se to tam
jako zlomilo, ano, mamka mu umřela, a tak jako to tak to tam se to tak jako trošku myslím
zlomilo. On ten rok přestal jezdit do práce na kole. Ano, přestal úplně jezdit na kole do práce,
on jezdil normálně na kole a to, a to na kole přestal jezdit, si stěžoval, že ho bolej nohy.

Takže stresová situace myslíte, že byla ten „spouštěč“?
Podívejte se, my máme furt stresovou situaci. Máme dítě nemocný, on má cystickou
fibrózu, on mě teďka minulej tejden mu dávali nový plíce, takže má nový plíce, takže už možná
bude zdravej, ale tak jako tyhle ty stresový situace, my jsme byli furt ve stresu prakticky.

Jak moc ho to onemocnění změnilo, v čem hlavně?
V čem no, změnilo, no tak on byl takovej, byl tak většinou v práci, tak jako že jo, že to
tak pak přišel domů a tak koukal na tu telku a tohle to jako a pak už ani na to, jestli, nechápe,
co oni tam říkají, protože oni jsou programy, který docela rád sledoval a on říká tak to mě ne
to, já si jdu lehnout a teď jde třeba o půl devátý večer spát už.
No tak jako na ryby že chodil, na ryby nebo tohlec to to jo, teďka vůbec. Čím dál míň
mluvil, přestávalo ho všechno zajímat, teď už nic ho nezajímá.
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Nebo tak jako, bavili jsme se třeba o něčem a někdo se ho na něco zeptal a to a tak
vždycky jako na mě jako dělal tak jako, no tak jsem to řekla no, no, no, no, máš pravdu no, tak
on sedí a kouká jenom. Prostě nezájem, úplně nezájem.
On dělal v plastech, víte, ale vystudoval zemědělku, no a pak ho propustili z práce, že
jo a to, tak šel k tomu doktoroj, no a to, už to pak to začalo a teďka je, teď je takovej jako
závislák, jako dost na mě, protože on furt, furt ho mám za zadkem, pořád jako furt chodí za
mnou, furt si mě hlídá no, pořád, pořád. To třeba ráno, on asi mě to připadá, že byl zvyklej
ráno vstávat kolem tý čtvrtý, půl pátý a on třeba vstane, jde na záchod a jde se podívat, jestli
ležím, když zjistí, že ležím, teda já se většinou vzbudím, protože to…povídám „něco
potřebuješ? Ne, já jenom koukám, že spíš, tak si jdu taky ještě lehnout. Prostě jo, jako takový
asi si to…nevím, jestli mu to přijde, že jak byl zvyklej vstávat do tý práce, že mu to asi chybí,
jo jako že mu to asi něco, protože tak vstane, a pak si zase jde lehnout.
No od toho, co, co jako zůstal doma, tak jako to, co jako…proto už kolikrát, a víte co
jako, už to bylo takový divný, že třeba on v sobotu nebo v neděli ráno vstal a chtěl jít do
práce, jako tím to jako začalo, no.

Vzpomenete si, kdy byla určena diagnóza Alzheimerova choroba?
No, pak u obvodního jsme byli a ten ho poslal k tomu odbornýmu, a tak jako, no tam
se zjistilo, že má tu demenci, no, ale jako, jinak dá se s ním, ale jako víte co, on třeba se mě,
řeknu příklad: Hele dneska je třeba pondělí, tak ve čtvrtek jdeš k doktoroj, jo? A on mě je
schopnej každý ráno přijít a říkám mu, kam jdeš? Ty, ty někam jdeš? Jdu k doktoroj. Až ve
čtvrtek, no přijde čtvrtek a nic se neděje. Ty se nebudeš oblíkat? A proč? Dneska jdeš k tomu
doktoroj. Aha.
Musím s ním jednat jako s malým dítětem, no tak to je, tak jako to tak normálně jako,
ne že bych byla na něj jako ťuťu ňuňu, ale zlá taky na něj nejsem, tak jako normálně. Snažím
se s ním, aby měl přehled, jenomže aby měl přehled, ono to je těžký, přehled. Ráno vstanem,
tak mu řeknu, ježíš, dneska už je třeba středa, no zejtra je čtvrtek, ten tejden tak utíká třeba
nebo tak jako jo, aby věděl, že i ta středa je, protože on si to nepamatuje, on vůbec neví jako,
kolikátýho je.
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A stádium Vám řekli, jaké má pán?
Oni jako, neřekli stádium, oni neřekli, no jako jen že už je to rozvinutější nebo tak, no.
Povídali, že je to Alzheimerova choroba asi ten rok to bude, ale že to bude mít už dýl.

A neuvažovali jste třeba o stacionáři, o výpomoci pečovatelky, ústavním zařízení?
Ne, ne, ne, ne, ne. Vůbec zatím ne, dokaď to, já si říkám, dokaď můžu a to, ne. Ne to
asi.
Prostě dokud to bude možný, tak ho nechci nikam dát nebo aby se staral někdo cizej.
Já si, já si jako obstarám sama.
Však už jsem v důchodu, zaplať Pán Bůh.
Já jsem jako dělala v zemědělství, jenomže on byl, syn je nemocnej, a takže já jsem se
o něj starala, jsem byla doma pořád, já jsem měla, tu péči na něj, že jo, o tamtu osobu blízkou
a tak, že jsem byla doma, že já jsem jako neto, pak mu, pak mu to sebrali, že už to
nepotřebuje, když jsem se o něj musela stejně starat, teď už nebudu, teď už to nebude tak
hrozný.

Takže v zemědělství jste pracovala. A jaké máte dosažené vzdělání?
Ne ne, vzdělání… Já jsem šla rovnou do práce, protože to nešlo, tam se tenkrát dělalo,
že jo. Před těma padesáti lety to tak ne to.

A nějaké komplikace se při péči neobjevily? Agresivita se u něho neobjevuje?
Ne zatím, on je, dřív byl vzteklej, tak jako jo, to ho hnedka vytočilo ledasco a teďka je
takovej klidnej, teď se zklidnil právě.
Třeba i jídlem jsem třeba velice spokojená. On jí všechny, všechny chlapi jedí všecko,
teda nejsou vybíraví, že, ale tohle to nejím, tohle to už nedělej, tohle to mě nechutná, jo a
teďka jako normálně co dostane, to sní. Jí teda víc, protože kolikrát sem dělala třeba svačiny
do práce a to on třeba polovičku z toho přines domů, jo a teďka jako normálně ráno se
nasnídá, pak dostane takovou menší svačinku, je oběd, odpoledne svačinka, večeře, tak jako
jde to.

Můžete popsat Váš běžný den?
Běžnej den, tak já ráno vstanu, že jo, pomůžu s tou hygienou a tak. Pak všechno si
přichystám, nachystám, když on už vstane a to, tak dostane snídani a to a já třeba vařím.
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S jídlem jsem třeba velice spokojená. On jí všechno, všechny chlapi jedí všecko, teda nejsou
vybíraví, že, ale tohle to nejím, tohle to už nedělej, tohle to mě nechutná, jo a teďka jako
normálně co dostane, to sní. Jí teda víc, protože kolikrát sem dělala třeba svačiny do práce a
to on třeba polovičku z toho přines domů, jo a teďka jako normálně ráno se nasnídá, pak
dostane takovou menší svačinku, je oběd, odpoledne svačinka, večeře, tak jako jde to.
Pak uklízím v kuchyni, tak sedí se mnou v kuchyni, sleduje, co dělám, jdu do obýváku,
on sedí v obýváku, sleduje, co dělám v obýváku, jdu ven, jde ven, sedí třeba se psem tam, no,
jdu dovnitř a za chvíli je za mnou. Furt je za mnou.
Pořád, pořád, já nemůžu říct, že bych si třeba řekla, teďka si jdu ven sednout, abych
měla chvíli sama pro sebe, to nemůžu, já nemůžu říct, že bych měla chvilku, on je furt se
mnou. Na ten záchod si ještě zajde, no někdy je pozdě, no, znáte to…Ale jinak používá takový
ty plíny pro dospělý.

A v noci spí dobře? Neodchází?
Spí, spí. Neodchází, neodchází.
Tak ono je zamčíno a to, tak já si myslím, že on by ne to, ne ne.
Jako to já se normálně vyspím, vyspím se.

A co to udělalo s rodinou, mám na mysli vztahy, finance? A Váš společenský život?
Ne jako nic, u nás se nic nezměnilo, za manžela zaskočíme, holky zaskočej, pomůžou
okolo baráku a to, že jako něco opravdu, když je potřeba někde zajet nebo tohle to, tak já, já
to mám jako zajištěný.
Já jsem nikdy nikam nejezdila, protože já kvůli synovi jsem nemohla, takže jsem byla
stejně uvázaná doma, takže mě to už nepřijde vůbec, že bych byla omezovaná, já se musím, já
to mám v tom, že se musím furt o někoho starat.

Dokázala byste definovat pojem „kvalita života“?
Já nevím, jako asi mít se tak nějak dobře ne, nebo nevím, asi aby byl člověk
spokojenej.
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Myslíte, že péče má vliv na Vaši kvalitu života?
Byla bych ráda za víc času pro sebe, no, ale víte jak, no, člověk už je tak nějak zajetej,
víte…
Jako na to cestování nejsem no a já to tak asi nějak potřebuju se o někoho starat,
chybělo by mně to. Že bych měla horší život kvůli tomu to ne.

Jak Vás ta péče ovlivnila? Po psychické nebo fyzické stránce?
No psychicky…dá se to, když je člověk natrénovanej, tak jako jak, že já hlídám ještě
takhle děcka, že jo, že tohle to… já, mě to, mě to opravdu nepřijde zatím, teda zatím nepřijde
nějak náročný.

A našla byste nějaká pozitiva, co Vám ta péče dala?
Víte, že bych řekla, že si teď snad jeden druhýho víc vážíme, ale opravdu jako on je, že
je na mě vázanej, tak je i jako…jinej je. Je opravdu jinej, on, protože byl vzteklej, byl takovej,
když ho něco naštvalo, on třeba tři dni nemluvil vůbec. A teďka se opravdu zklidnil. Jsou
někdy horší dny. To třeba on sedí a jenom kouká, že prostě jako, a tak já vždycky na něj, co
je? Něco ti, co se ti nezdá? A on se úplně jako když se probere, tak ne, dobrý, dobrý. Tak jako
má taky svý ty, ale jako, není agresivní no, to není.

A negativa?
Negativa…jako já nevím. Nevím, nemůžem to prostě říct, že jako no…

Takže nemáte pocit, že by vás ta péče nějak omezovala?
Ne, ne, ne, ne, ne.
Víte co já stejně jako kdybych se o někoho nestarala, to bych se asi zbláznila, protože
už jsem tak…mám takový ty zajetý koleje, víte, už to, už by mě to asi chybělo. Když já
potřebuju, já sem takovej typ, jako stejně potřebuju někoho, já jako nedokážu bejt úplně sama,
abych se o nikoho nestarala.
Ani nějak cestovat bych taky nechtěla nebo to ne. Ani náhodou. Ne, no jistě, ty
prostředky stejně nejsou, to je jedna věc a druhá věc já nevím, já jsem spíš ráda, že když
třeba…jó když přijede někdo, přijede a to, tak to já jsem spokojená, ale jako že by mě to táhlo
někam, stejně mě to netáhne.
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My se neukážem a už volaj, ať se stavíme. Máme to stejně daleko, ale nejsem schopná
třeba se sebrat a jít sama někam, no, protože si zas najdu jinou práci, že jo.

Co vás překvapilo při té péči nebo zarazilo, s čím jste si nevěděla rady?
Takhle, víte co, ono mě nic tak nějak nezarazilo, protože já jsem byla zvyklá já, holky
mi to už kolikrát vytkly, když jsem si ho rozmazlila, že prostě já jsem taková, že všechno pod
nos, takže já jako nějak zvláštní změnu v tom nevidím.
/přiběhne k rozhovoru vnouče/
Jo, když přijdou vnoučata, tak jo, tak on je, naopak on dřív, víte co, dokaď on vyrůstal
v takový rodině a prostě tam nedokázali, aby jako mám tě rád nebo něco takovýho, jo, to tam
to neexistovalo. No pak když jsme se dali do kupy a to, tak jako…jenomže my jsme zase, my
jsme rozvětvená rodina, to nás je hodně a to a jsme zvyklí se navštěvovat, to jak prostě to
neexistuje, aby některý ze sourozenců prostě byl stranou někde, to neexistovalo nikdy a on to
jako ze začátku dost jako říkal, pojď už, jsou zas tady? A já povídám, Járo, ale my jsme na to
byli zvyklí, já tohle to měnit nebudu no a pak už si jako na to zvykl a už, ježíšmaria to tady
dlouho nebylo anebo prostě tak, jako už si zvyk, už prostě jako ten náš chod rodiny si tak jako
to, no ale jako nedokázal dát nikdy, dětem jako to prostě jako jim ukázat taky, že prostě je má
rád jako, jo prostě, takovej odstup vždycky ke všem dětem. Máme jednoho syna a jako
opravdu ani k tomu Jaromíroj nedokázal prostě jako tu lásku dát najevo. On ho má rád, on ho
miluje, on všechno, ale jako nikdy mu, nikomu to jako…a teďka, teďka prostě vnoučata, to on
si s nima často sedne, on si s nima maluje, on prostě, on je fakt jako to dítě, no.

Zatím tedy zvládáte dobře?
Zatím jo no no.

Co se Vám osvědčilo při této péči? Mohla byste poskytnout nějaké rady ostatním pečujícím,
jak k nemocným přistupovat?
Nevím no, no vám říkám, tak jako trpělivě, pěkně to vysvětlovat všechno. Když jsme
měli jet domů, tak povídám, on byl asi pátek, povídám v neděli ráno pojedem domů. Hm a jak
a kdo nás odveze? A povídám, no Magdička přijede, Magdička dneska přijede a pojedeme s
náma a Lucka přijede do Pardubic pro nás. To jo. A on nás Jindřišek odveze?“ Já povídám
ne, ten nás neodveze, ten nás poveze teďka Kája s Magdičkou, a pak pro nás přijede Lucka.
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Jo to jo. No asi pětkrát se mě na to za dopoledne zeptal, jak pojedem domů, on si to fakt,
musí to tam prostě.
Každej jsme jinej, že jo, někdo má tu trpělivost s tím člověkem, někdo nemá no, ale já
nevím, jak budu mluvit třeba za rok, že jo, zase se to může změnit, že, ale jako zatím mně to
nevadí.
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