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Anotace 

Bakalářská práce s názvem Komunikace s lidmi se syndromem demence se 

zabývá problematikou důstojné komunikace s lidmi s demencí. Tato práce 

informuje o možnostech jak správně komunikovat s takto postiženými lidmi, 

aby byla respektována jejich důstojnost. V první části je popsaná 

charakteristika této nemoci, její symptomy a stadia nemoci, jejichž znalost 

umožňuje lepší pochopení chování pacientů při práci s nimi. V hlavní části 

bakalářská práce pojednává o efektivní komunikaci s lidmi s demencí a 

vybraných možnostech práce s těmito lidmi z hlediska komunikace. Neméně 

důležitou kapitolou je kapitola s názvem Role pečovatele, jehož práce s takto 

postiženými lidmi je nezanedbatelná. Vybrané kapitoly jsou provázány 

kazuistikami, které popisují takové přístupy pečovatelů, které respektují 

lidskou důstojnost seniorů s demencí. 
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Bachelor’s thesis named Communication with people with dementia syndrome 

deals with issue of dignified communication with people diagnosed with 

dementia. This thesis informs about possibilities of correct communication 

with these people so that their dignity should be respected. Characteristics, 

symptoms and stages of the disease, which help better understanding of the 

patients’ behaviour, are described in the first part. In the body of the thesis the 

effective communication with people diagnosed with dementia and selected 

options in work with these people is being discussed. No less important chapter 

is the Caregiver’s role, whose work with thusly disadvantaged people is 

indispensable. Chosen chapters are linked with casuistries, which describe 

respectful cases of approach of caregivers towards elders with dementia. 
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Úvod 

Fenoménem dnešní doby je bezpochyby dlouhověkost. Lidé se dožívají 

čím dál vyššího věku. Vysoký věk s sebou nese kladné i záporné stránky. 

Zjevné je zhoršení tělesného a duševního výkonu a různé nemoci včetně těch, 

které se týkají duševního zdraví, jako jsou demence. Důstojnost takto 

postiženého člověka bývá ohrožena, protože z pohledu některých lidí nemusí 

jeho život splňovat kritéria pro důstojné lidství. Pokud se nad otázkou demence 

a důstojnosti zamyslíme více, můžeme říci, jak se člověk nemocný demencí 

cítí? A že z pohledu našeho vnímání je jeho kvalita života nízká? Nevytváříme 

si o tomto onemocnění pouze předsudky, které nám brání racionálnímu 

přemýšlení?   

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala problematiku 

komunikace s lidmi trpícími demencí. Budu vycházet ze své ročníkové práce 

„Komunikace s lidmi s demencí“, kterou bych chtěla rozšířit. 

Řekne-li se slovo demence, mnoho lidí si vybaví pojmy spojené s tímto 

slovem, jako je např. zapomínání, bloudění, noční neklid, ale tato nemoc 

skrývá v sobě mnohem více, než je častá zapomnětlivost. Jedná se o celkové 

oslabení rozumových schopností, které má vliv na mnoho oblastí života 

člověka. Vzhledem ke stárnutí populace procento lidí s demencí stále narůstá. 

Pro lidi trpící touto nemocí, je důležitá cílená terapie jako i potřebná 

smysluplná celková péče. Proto bych se tímto stěžejním tématem chtěla ve své 

bakalářské práci zabývat. Chtěla bych se zaměřit na to, jak je důležité správně 

porozumět potřebám těchto pacientů. Především se budu věnovat důležitým 

tématům, jako je komunikace a přístup k lidem trpícím touto nemocí. Budu se 

snažit popsat konkrétní efektivní techniky komunikace s těmito lidmi.  

Demence je onemocnění, které může postihnout každého z nás! Přesto 

existují faktory, které výskyt tohoto onemocnění zvyšují, např. věk, pohlaví, 

duševní aktivita, vzdělání. Demence však nepostihují všechny staré lidi, mnozí 

se dožívají vysokého věku bez závažných psychických změn. 

Komunikace je proces, bez kterého bychom se v životě neobešli. Každý 

den ji v kontaktu se svým okolím zažíváme a je tak nedílnou součástí našeho 

života. Nesmíme tak zapomínat na to, že i pro lidi trpící demencí, je 

komunikace velmi důležitá. Má vliv na to, jak se bude s námi člověk 



 

 

dorozumívat, a při správném porozumění můžeme zajistit člověku s demencí 

kvalitnější život s touto nemocí. 

Primárním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké jsou možné a 

účinné způsoby komunikace s lidmi s demencí tak, aby byla zachována jejich 

důstojnost.  

Východiskem pro mou práci byla konkrétní zkušenost z praxe, kdy 

jsem chování pečujících neshledala správným a důstojnost podporujícím.  

Ve své práci nejprve pojednávám o tom, co je to demence a jaké jsou 

její symptomy. Zmíním nejznámější typ demence, jíž je Alzheimerova choroba 

a popíši jednotlivá stadia této nemoci. Dále jsem se zaměřila na téma 

komunikace s lidmi s demencí, která řeší pravidla pozitivní interakce mezi 

pečovatelem a nemocným. Zároveň předkládá alternativní způsoby 

komunikace, protože se tato práce nezaměřuje pouze na komunikaci pomocí 

slov. Na tuto kapitolu navazuje kapitola zabývající se důstojností, která 

pojednává především o tom, jak bychom měli s lidmi s demencí komunikovat, 

aby byla zachována jejich důstojnost, neboť ani s touto nemocí člověk své 

lidství neztrácí. Velmi úzce s tímto souvisí kapitola Role pečovatele, jelikož 

právě pečovatel je zodpovědný za komunikaci s tímto člověkem a pozitivního 

přístupu k němu. Poslední kapitola řeší možné metody a přístupy k takto 

postiženým lidem, jak s těmito lidmi jednat, komunikovat, aby s nimi nebylo 

zacházeno jako s prostředkem péče ale jako s lidskou bytostí, jíž plně náleží 

lidská důstojnost. Vybrané kapitoly jsou pro lepší názornost doplněny 

kazuistikami, které umožní čtenáři lépe pochopit důležitost teorie, bez které by 

nebyla možná praxe. Ve své práci se budu opírat zejména o autory Zgolu a 

Buijssena. 

 Ráda bych upozornila čtenáře, že se ve své práci nechci zabývat tímto 

tématem z pohledu medicínského, nýbrž sociálního. Tato práce je primárně 

určena pro ty, kteří o pacienty s demencí pečují. Mohou to být pečovatelé v 

domovech se zvláštním režimem, domovech seniorů, rodinní příslušníci, blízcí 

či přátelé. Není důležité, jestli je pečující osoba profesionál nebo blízký 

nemocného. Tato práce umožňuje nahlédnout do problematiky komunikace 

s lidmi, jimž byla diagnostikována demence. Pečující osoby zde mohou nalézt 

informace o tomto tématu, které jim, věřím, mohou pomoci v přístupu k lidem, 

o něž pečují. 



 

 

Celá práce je výzvou pro pečovatele, aby s lidmi s demencí zacházeli 

tak, že bude respektována jejich důstojnost. Aby tito lidé pociťovali naši 

náklonnost a uznání navzdory jejich kognitivním ztrátám. 
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1 Demence 

Slovo „demence“ je latinského původu a doslova znamená „bez mysli“. 

Jedná se o poruchu získanou, u které dochází k podstatnému „snížení úrovně 

paměti i dalších kognitivních (poznávacích) funkcí (funkcí, které zjišťují 

adaptaci na zevní prostředí, komunikaci se zevním prostředím, cílené 

chování)“.
1
 Demence je syndrom, což značí, že se jedná o skupinu symptomů, 

které se mohou objevovat v různých kombinacích. Demence je název pro celou 

řadu onemocnění, z nichž každé má svou vlastní příčinu a vlastní průběh. Mezi 

nejznámější a nejčastější formu patří Alzheimerova demence, primárně 

degenerativní. Dále jsou známé sekundární demence, jejichž příčinou může být 

trauma, infekce či jiné onemocnění. Mezi nejznámější patří vaskulární 

demence, demence při Parkinsonově nemoci či demence s Lewyho tělísky. Na 

začátku je demence těžko rozpoznatelná, většinou dochází k občasnému 

zapomínání. V konečné fázi však je člověk takto postižený odkázán na pomoc 

druhých a je ovlivněn celý jeho osobní, sociální a profesní život i jeho kontakt 

s okolním světem. Autor Buijssen píše, že „člověk s těžkou demencí končí svůj 

život tak, jak do něho vstoupil: jako bezmocné dítě.“
2
 K postižení kognitivních 

(poznávacích) i dalších funkcí dochází onemocněním mozku, které bývá 

chronické a progresivní. Osoby postižené demencí sice vnímají svět, kterému 

přestali rozumět, ale pro nás nepochopitelným způsobem.
3
 

O demenci se mnohdy mluví ve smyslu „nemoci stáří“, i když se 

můžeme setkat s lidmi, trpícími touto nemocí, kteří jsou mladší 65 let. Riziko 

této nemoci stoupá po 65. roce věku, počet nemocných seniorů po osmdesátém 

roce je vysoký. V tomto věku trpí demencí přibližně každý pátý senior. Je třeba 

však zmínit, že demence je vždy důsledkem choroby, nikdy není důsledkem 

pouhého stárnutí. 

Demence se pomalu stává jedním z nejčastějších onemocnění, jelikož 

převyšuje výskyt diabetes a cévních mozkových příhod. Odhady ohledně počtu 

postižených trpících touto nemocí, činí 100 000 lidí v České republice, přičemž 

                                                 
1
 JIRÁK, R.; HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ, C., Demence a jiné poruchy paměti, s. 11 

2
 BUIJSSEN, Huub. Demence, s. 13 

3
 Srov. HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří, s. 297 
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s věkem se výskyt demencí zvyšuje. V západním světě se demence stala jednou 

z pěti hlavních příčin smrti, proto bývá též označována jako „nemoc století.“ 
4
 

Toto onemocnění má řadu příznaků, které uvedu v následující 

podkapitole. 

 

1.1 Symptomy demence 

Ačkoli tuto nemoc charakterizuje postižení kognitivních funkcí, demence 

nepředstavuje pouhou poruchu kognice. Dle autorů Jiráka, Holmerové a 

Borzové
5
 patří mezi nejčastější symptomy onemocnění lidí s demencí tři 

základní okruhy postižení, které se navzájem prolínají. Tyto oblasti bývají 

porušeny tak silně, že dochází k narušení běžných životních aktivit, což vede 

k pozdější nesoběstačnosti postiženého a závislosti na druhých. Pokud správně 

porozumíme projevům demence, nebudeme je připisovat nemocné osobě, ale 

její nemoci. Anglosaská literatura je uvádí následujícím schématem:  

 

„A – activities of daily living (porucha soběstačnosti a sociální dopady) 

B – behaviour (behaviorální a psychiatrická symptomatologie) 

C – cognition (porucha kognice)“
6
 

 

Jedná se tedy především o: 

 

 Postižení kognitivních funkcí 

Většina demencí začíná poruchami paměti a řeči. Některé se však 

mohou zpočátku projevovat poruchami chování, přičemž poruchy paměti 

mohou zůstat po delší dobu skryté. Poruchy paměti se vyznačují zapomínáním 

jmen, domluvených schůzek, nebo tím, že nemocný opakovaně přichází se 

stejnou otázkou. Mezi poruchy řeči můžeme například zařadit zhoršení 

artikulace, sníženou plynulost vyjadřování, opakování slov, obtížné nacházení 

slov v běžné konverzaci či obtížnost konverzaci vůbec navázat. 

                                                 
4
 Srov. BUIJSSEN, Huub. Demence, s. 17 

5
 Srov. JIRÁK, R.; HOLMEROVÁ, I.; BORZOVÁ, C. Demence a jiné poruchy paměti, s. 

21 - 24 
6
 HOLMEROVÁ, I.; JURAŠKOVÁ, B.; ZIKMUNDOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly 

z gerontologie, s. 84 
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 Postižení aktivit denního života  

Závisí na stupni postižení, od kterého se odvíjí schopnosti postiženého 

denně jednat v běžných situacích. Postižení aktivit denního života zahrnuje 

řadu běžných činností nemocného, jako jsou např. aktivity spojené s péčí o 

sebe sama, profesionální a běžné dovednosti, schopnost nakládat s penězi, 

telefonovat, orientovat se v čase a určit čas. U postiženého se dále objevují 

poruchy jako je neschopnost sám se najíst, obléci se (ať už ve správném pořadí 

či celková schopnost oblékání) nebo dodržet základní osobní hygienu. 

Nemocný se vyhýbá aktivitám ve volném čase a také je omezena schopnost 

vést domácnost. 

 Behaviorální a psychologické příznaky  

Poruchy chování mají různý charakter. Zpočátku se může jednat o stav 

neklidu nazývaný agitovanost. Tento stav může být spojen s agresivitou, která 

se projevuje napadáním členů rodiny, útěky z domova, ničením věcí, 

nadáváním a upoutáváním pozornosti. Dále se jedná o poruchy spánku, kdy 

postižený nemůže v noci spát, poruchy vnímání, které způsobují halucinace 

nebo poruchy emocí, jež zapříčiňují afekty vzteku. Zjevné jsou poruchy 

nálady, jako je deprese, mánie, úzkost a fobie, častý výskyt bludů a halucinací.
7
  

                                                 
7
 Srov. PIDRMAN, Vladimír. Demence, s. 36-41 
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2 Alzheimerova demence 

V této kapitole bych se zaměřila na jednu formu demence a podrobněji 

ji popsala, aby bylo zjevné, o jaké onemocnění se jedná.  

Existuje mnoho druhů demence, některé jsou známé, některé již méně 

známé. Ve své práci bych se chtěla zaměřit na nejznámější typ této choroby, jíž 

je Alzheimerova demence, ta je nejčastější příčinou demence a představuje 

přibližně 50% všech demencí. Tento typ nese název po německém psychiatru a 

neuropatologovi Aloisu Alzheimerovi, který jako první popsal symptomy 

tohoto onemocnění. Když se řekne tento pojem mezi laickou veřejností, mnozí 

lidé si vybaví lidi, kteří často zapomínají, ztrácí své věci, nemohou najít cestu 

domů nebo nepoznávají své známé a blízké. Odborná veřejnost však vidí 

mnohem více do tohoto problému a přibližuje toto onemocnění specifičtěji. 

Tato choroba je charakterizována jako degenerativní onemocnění 

mozku, při kterém dochází k odumírání části mozkových buněk a změně 

látkové činnosti mozku. Alzheimerova demence se vyvíjí velmi pomalu. 

Pidrman píše, že zpravidla onemocnění trvá 9 let od objevení prvních příznaků 

až po smrt.
8
 Americká psychiatrická asociace uvádí v definici, že „jde o vývoj 

mnohočetných kognitivních poruch, které se projevují jako:  

1.) Poruchy paměti (poškozená schopnost naučit se novým informacím 

anebo znovu vybavovat informace již naučené) 

2.) Jedna anebo více z následujících specifických příznaků 

a) afázie (porucha řeči) 

b) apraxie (poškození schopnosti vyvinout pohybovou činnost i 

přesto, že pohybové funkce nejsou postiženy) 

c) agnozie (neschopnost rozeznávat nebo rozlišovat předměty i přesto 

že senzorické funkce nejsou postiženy) 

d) poruchy výkonu činností (např. plánování, řazení podle 

posloupnosti, organizace, abstrahování).“
9
 

Výše uvedené kognitivní poruchy mají za následek problémy spojené 

s fungováním ve společenském a pracovním životě postiženého člověka a 

během života se zhoršují a kognitivní schopnosti ubývají. Nedlouho poté, co je 

                                                 
8
 Srov. PIDRMAN, Vladimír. Demence, s. 34 

9
 ZGOLA, Jitka M., Úspěšná péče o člověka s demencí, s. 19-20 
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Alzheimerova demence pacientovi diagnostikována, se objevují příznaky 

postižení osobnostních rysů, nemocní se vyznačují ztrátou základních etických 

pravidel a návyků. Jejich jednání a chování je na první pohled nápadné a 

nezvyklé. Okolí si brzy všimne, že jejich blízký či kamarád ztrácí zájem o své 

dosavadní zájmy, neboť na začátku onemocnění se může objevit deprese, a 

vůči okolí se nemocní mohou stát nápadně podezřívavými.
10

 Česká 

alzheimerovská společnost, organizace zabývající se touto problematikou, 

zejména v oblasti péče o lidi postižené touto nemocí, charakterizuje řadu 

symptomů, mezi něž patří: 

 

 ztráta paměti, což způsobuje neschopnost plnit běžné pracovní 

úkony (neschopnost zapamatovat si jména lidí, se kterými postižený 

pracuje ani si je později vybavit) 

 vážné problémy spojené s výkonem běžných činností (např. 

postižený zapomene, že si uvařil jídlo nebo že už jedl oběd) 

 problémy s řečí (špatné vyjadřování, nahrazování slov jinými, která 

ve větě nedávají smysl) 

 změny v chování a náladě (bezdůvodná a nepřiměřená změna 

chování či nálady) 

 dezorientace v čase a prostoru (neschopnost dostat se domů, byť se 

nemocný nachází v okolí místa bydliště) 

 ukládání věcí na nesprávné místo (např. člověk postižený 

Alzheimerovou demencí uloží knihu do mikrovlnné trouby namísto 

do knihovny) 

 ztráta osobnosti (spojené s častou podezíravostí a zmateností). 

 ztráta iniciativy (nezájem o dění kolem sebe, nereaguje ani na 

podněty a vybízení druhých k činnosti)
11

 

 

                                                 
10

Srov. PIDRMAN, Vladimír. Demence, s. 34-36 
11

Srov. Česká Alzheimerovská společnost [online]. Praha, 2013- [cit. 2013-04-27]. 

Dostupný z www: http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/ 

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/
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2.1 Stádia demence 

Jak jsem již naznačila výše, nástup a průběh Alzheimerovy choroby je 

pozvolný a dá se těžko odhadnout její prognóza. I když se v mnoha knihách 

můžeme dočíst, že onemocnění trvá v průměru devět let, jedná se o vysoce 

individuální proces. Proto se nedá z tohoto čísla příliš vycházet, neboť závisí 

na mnoha okolnostech a na způsobu léčby. 

 Běžně se rozlišují tři stadia demence, která blíže popíši. Výjimkou je 

rozdělení podle Naomi Feilové (a jiných), která definuje čtyři stadia demence 

(malorientace, čas zmatenosti, opakující se pohyb, vegetace), ty specifikuje ve 

své knize The Validation Breakthrough.
12

 Těmito stádii a příznaky se zabývám 

proto, abych přiblížila fyzický a psychický stav prožívání pacienta 

v jednotlivých stádiích této nemoci, což může mít vliv na konkrétní 

terapeutické přístupy a metody práce s těmito lidmi, jimiž se budu zabývat 

v páté kapitole. 

 

2.1.1 První stadium – Syndrom počínající a mírné demence 

 

Jedná se o počínající a mírnou demenci, která se vyznačuje poruchami 

paměti (postiženo je zapamatování si nových informací), koncentrace, 

sociálních funkcí. Aktivity denního života, jako je výkon profese, jsou 

narušeny, počátek nemoci je mírný, často skrytý. Objevují se poruchy nálady 

(deprese) a poruchy prostorové orientace. Tito lidé vyžadují občasnou 

kontrolu a dohled při výkonu různých činností, zpravidla jsou schopni 

pečovat o sebe sami. Není výjimkou, když pacient zpočátku skrývá příznaky 

nemoci, neboť se za ně stydí. Bojí se, že přátelé přijdou na to, že často 

zapomíná a je dezorientovaný, často si příznaky nemoci odmítá vůbec připustit. 

Může mít problémy se dorozumět, občas je bezradný při řešení problémů, 

může mít počáteční známky deprese, úzkosti a agresivity, může být podezíravý 

a vztahovačný a v neposlední řadě ztrácet iniciativu a zájem o své dosavadní 

oblíbené činnosti. Je třeba, aby mu občas někdo připomněl návštěvu u lékaře 

nebo napsal cedulku, na co jiného nemá zapomenout. Mírné poruchy paměti 

                                                 
12

 FEIL, Naomi. The Validation Breakthrough 



 

16 

nemají přílišný vliv na vedení normálního života, který doposud nemocný 

praktikoval. 

 

2.1.2 Druhé stadium – Syndrom rozvinuté demence 

 

Po delší době se u postiženého začnou projevovat závažnější příznaky, 

které se projevují výrazným zhoršením paměti, dezorientací v čase i prostoru a 

poruchou soběstačnosti. Můžeme sledovat neschopnost soustředění, a ztrátu 

naučených běžných dovedností, jako čtení a psaní. Zachovány jsou vzpomínky 

z mládí, ale z pozdějšího věku si postižený pamatuje jen útržky. Jedinec často 

obviňuje osoby z krádeží jeho osobních věcí, trpí bludy a halucinacemi. 

V tomto stadiu není člověk schopen se přiměřeně obléci a udržovat své věci 

v pořádku. Pacient vyžaduje častý dohled a trvalou pomoc
13

. Problémy jsou 

spojené s neschopností výkonu běžných činností, jako je nákup, vaření nebo 

úklid a můžeme postřehnout častou zmatenost a bloudění těchto osob. 

Nemocní s rozvinutou demencí ztrácí zájem o činnosti, které je doposud 

bavily.  

 

2.1.3 Třetí stadium – Syndrom pokročilé demence 

 

Pokročilá forma demence, která se vyznačuje těžkými poruchami 

paměti, kdy si pacient není schopen zapamatovat nové informace, což 

zapříčiňuje častou dezorientaci. Postižení mají problém poznat i své blízké, 

zakopávají a padají, mají problémy s inkontinencí, a proto jsou odkázáni na 

nepřetržitou péči okolí z důvodu ztráty soběstačnosti. Těžké stadium demence 

počíná přibližně po pěti letech po stanovení diagnózy nemoci. Charakteristikou 

je také zhoršení řeči, kdy jedinec opakuje stejná slova a není schopen vytvořit 

větu. Může se také objevit celková ztráta schopnosti verbální komunikace. 

Velmi výrazným projevem je ztráta vnímání vlastní osobnosti (jedinec nakonec 

                                                 
13

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, s. 282 – 283  
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nepoznává sám sebe) a trvalým stavem zmatenosti, jehož důsledkem bývá 

takto postižený člověk upoután na invalidní vozík nebo na lůžko.
14

 

 

 Přestože osoba postižená demencí ztrácí dovednosti, které podporovaly 

její fungování, vědomí sebe sama se zpočátku nemění. Pokud chceme s tímto 

člověkem udržet pozitivní vztah, musíme toto vědomí respektovat. Zvyšujeme 

tak schopnost pacientova fungování. Musíme si uvědomit, jak s pacientem 

komunikovat, čímž se budu zabývat v následující kapitole, kterou jsem nazvala 

Komunikace s lidmi s demencí.  

 

                                                 
14

 Srov. JIRÁK, R.; HOLMEROVÁ, I.; BORZOVÁ, C., Demence a jiné poruchy paměti, s. 

32 



 

18 

3 Komunikace s lidmi s demencí 

Péče o lidi s demencí je v různých směrech náročná. Kučerová popisuje 

práci s lidmi trpícími demencí jako nejtěžší, jelikož je náročná nejen psychicky 

ale i fyzicky a to pro všechny pečující, ať už jím je zdravotní sestra, nebo 

příbuzný.
15

 Postižení se totiž musí vyrovnat se ztrátou kognitivních funkcí, což 

není jednoduché. Abychom mohli efektivně pečovat o osoby s demencí, 

musíme se zaměřit na cíl, jímž je zachování důstojnosti každého člověka a 

podpora kvality života jedince. Osoby trpící demencí se v mnoha každodenních 

činnostech musí spolehnout na lidi kolem sebe, proto je pro ně důležitý vztah 

k těmto lidem. Měli bychom se proto zaměřit na tyto vztahy, které jsou 

nedílnou součástí kvality života každého z nás, především na vztahy založené 

na důvěře. Jádrem těchto vztahů je schopnost komunikace. Nutné je vytvořit 

vztah vzájemné spolupráce a porozumění, jedině tak umožníme efektivní 

vzájemnou komunikaci mezi postiženým a pečovatelem.
16

 

Hana Janečková píše, že „sociální pracovníci věnují daleko méně 

pozornosti lidem, kteří nekomunikují nebo komunikují jen s obtížemi - nemluví 

s nimi, nereagují na jejich neverbální projevy, neptají se jich, nesnaží se 

naslouchat, hovoří o nich v jejich přítomnosti, chovají se tak, jakoby tito lidé 

byli hluší.“
17

 Jako každý jiný člověk, tak i lidé postižení demencí prožívají 

mnoho pocitů, které jsou různorodé. Proto je velmi důležité, aby okolí, rodina a 

pečovatelé tyto pocity uměli rozpoznat a dokázali je respektovat. Z tohoto 

důvodu bych se v této části chtěla zabývat tak důležitým tématem, jímž 

komunikace je. V následujících podkapitolách se budu zabývat možnostmi 

komunikace s těmito jedinci. Vycházím zejména z autorů Zgoly, Buijssena a z 

internetových stránek České Alzheimerovské společnosti. 

Komunikace nám dává pocit spojení s druhými. V demenci tato 

schopnost sdílení zkušeností postupně mizí. Rozhovor mezi dvěma lidmi je 

zpravidla vyvážený a každý do něj něčím přispívá. Při rozhovoru s pacientem 

s demencí však musí více investovat pečovatel, protože schopnosti pacienta 

jsou omezené v závislosti na stupni postižení. Čím pokročilejší je demence, tím 

                                                 
15

 Srov. KUČEROVÁ, Helena., Demence v kazuistikách, s. 27-28 
16

 Srov. ZGOLA, Jitka M., Úspěšná péče o člověka s demencí, s. 123 - 125 
17

 JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In MATOUŠEK, O. a kol. Sociální 

práce v praxi, s. 187 
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více energie bude muset pečující vynaložit, aby dosáhl jistého stupně 

opravdové komunikace.
18

 

V knize Úspěšná péče o člověka s demencí píše autorka Zgola o 

komunikaci jako o jádru vztahu. V předchozích kapitolách jsem se zmínila o 

symptomu narušené komunikační schopnosti, kterou autorka ve své knize 

zmiňuje a přibližuje tak problém, kterým komunikace lidí trpících demencí je. 

Píše, že „Alzheimerova nemoc vážně ovlivňuje komunikaci na všech úrovních, 

a tím ovlivňuje i vztah mezi postiženou osobou a pečovatelem. Tím, jak se u 

postižené osoby ztrácí schopnost komunikovat, mají rodinní příslušníci často 

pocit, že se ztrácí i sám vztah. Prožívají ztrátu člověka, přestože s nimi stále 

ještě je.“
19

 Je tedy velmi důležité komunikovat s klientem na jeho úrovni tak, 

aby porozuměl. V opačném případě může vzniknout napjatá situace, vztahy se 

mohou pokazit, klient ztratí důvěru ve svého pečovatele a později se izoluje a 

ztrácí motivaci komunikovat. Mahrová a Venglářová s tímto tvrzením souhlasí, 

když píší, že „otevřená a jasná komunikace vede k tomu, že se klient dobře 

orientuje a ví, že nám může důvěřovat.“
20

 

Komunikace neznamená pouze výměnu slov, ale hlavně porozumění a 

naladění dvou osob na stejnou notu, což vytváří pocit bezpečí. Pro pacienta 

trpícího demencí je velmi důležité udržovat co nejlepší komunikaci a s tím 

související motivaci komunikovat, neboť v průběhu nemoci dochází ke 

specifickým poruchám jazyka a pro pacienta je těžké se vyrovnat s 

emocionálními situacemi, které mohou během snahy o komunikaci nastat. Pro 

pečujícího je tak náročné porozumět stylu komunikace pacienta, pochopit ho a 

umět s ním komunikovat tak, aby nezamezoval jeho osobnímu rozvoji. Existuje 

řada přístupů, jak tohoto cíle dosáhnout, ale jimi se budu zabývat až v šesté 

kapitole.  

Setkáváme se s názory, které říkají, že nemá smysl s pacienty s demencí 

komunikovat, protože nám stejně nerozumí. Jedná se však o velký omyl, 

protože jedinec i v nejtěžším stadiu demence vnímá. Komunikací se rozumí i 

pouhý dotek, držení za ruku, je to něco, co přináší postiženému pocit bezpečí.   

                                                 
18

 Srov.  BUIJSSEN, Huub. Demence, s. 59 - 60 
19

 ZGOLA, Jitka M., Úspěšná péče o člověka s demencí, s. 123 
20

MAHROVÁ, G.; VENGLÁŘOVÁ, M., a kol. Sociální práce s lidmi s duševním 

onemocněním, s. 115 



 

20 

Tento pocit navodíme pouze, když budeme k lidem s demencí 

přistupovat „trpělivě, budeme se snažit pátrat po tom, co potřebují a co si přejí, 

budeme pozorní, trpěliví, empatičtí, budeme komunikovat neverbálně, taktilně, 

pokud je to pacientovi příjemné, nebudeme spěchat a budeme respektovat 

jedinečnou a důstojnou lidskou bytost a přitom se nebudeme bát s pacientem 

zasmát.“
21

 Úpadek kognitivních funkcí má za následek zvýšenou citlivost a 

zranitelnost těchto osob, proto musíme jednat se zvýšenou pozorností a 

empatií. V těžkých chvílích je třeba pacienta podporovat a brát ho jako 

jedinečnou lidskou bytost. Schopnost komunikace umožňuje začlenění do 

společnosti a navazování a udržování vztahů, čehož senior s demencí není plně 

schopen, byť je obklopen lidmi. Ztrácí totiž tuto schopnost a na pečovatelích 

je, aby hledali jiné formy komunikace, se kterými bude pacient spokojený. 

Doteď jsme hovořili především o verbální (slovní) komunikaci (rychlost řeči, 

hlasitost, intonace atp.), ale ta je převážně dotvářena neverbální komunikační 

složkou, kterou zmíním v následující podkapitole. 

  

3.1 Myslet na jiné způsoby komunikace 

Při každé komunikaci nevyužíváme pouze slova (verbální komunikaci), 

ale i gesta, výrazy tváře, pozici těla (neverbální komunikaci). Komunikace se 

seniory s demencí má svá specifika. Neverbální projev spojený s použitím 

verbálního projevu je pro lidi s demencí srozumitelnější, a snáze tak pochopí 

naše vyjádření. Na toto je dobré myslet zejména v pozdějších stadiích 

demence, kdy postižený ztrácí schopnost používat slova. Je třeba myslet na jiné 

způsoby komunikace, které nebudou založeny na slovech a nebudou vyžadovat 

odpověď, ale jejichž hlavním cílem bude důležitost přítomnosti druhého a to 

fakt, že s druhým prostě jsem. Měli bychom si uvědomit, že pokud chceme 

mluvit s člověkem trpícím demencí, musíme odložit většinu zásad normální 

komunikace. I přes ztráty a nedostatky bychom měli usilovat o pozitivní 

přístup k nemocnému a snažit se něco dělat i s tím málem, co člověku zbylo. 

V tomto případě můžeme využít: 

Pohled – Vztah navazujeme s druhým nejprve skrze pohled, který si 

s druhým vyměníme. Dívat se na někoho znamená uznat, že existuje. Jedná se 

                                                 
21

 JIRÁK, R.; HOLMEROVÁ, I.; BORZOVÁ, C., Demence a jiné poruchy paměti, s. 108 
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o velmi intenzivní způsob komunikace, kterým lze vyjádřit mnoho. Naše oči 

mluví skrze délku pohledu, četností, úhlem, zaměřením pohledu. Z očního 

kontaktu můžeme vyčíst emoce.
22

  

Dotyk – Láskyplné gesto uklidňuje, zmírňuje agresivitu, proto bychom 

se měli člověka s demencí dotýkat, pokud mu to je příjemné. Zároveň bychom 

měli při dotyku mluvit, což dává člověku pocit důvěry. Například při koupání 

říci: „Teď Vám myji vlasy.“ 

Mimiku – Osoba postižená demencí má jiný styl vyjadřování. Pomocí 

obličeje lze vyjádřit stovky emocí, které prozradí, co cítíme (štěstí, strach, 

radost, klid, smutek, zájem, spokojenost). 

Sluch – Přiblížit se k člověku pomocí hudby může znamenat také 

zklidňující prostředek. Neméně důležitá je barva a intonace hlasu pečujícího.
23

    

Uvedené způsoby komunikace nám pomohou při dorozumívání s lidmi 

v pozdějším stadiu nemoci, když už člověk není schopen vyjadřovat se 

přiměřeně pomocí slov. 

 

3.1.1 Alternativní a Augmentativní komunikace 

 

K výraznému rozvoji metod alternativní a augmentativní komunikace 

začalo docházet od 70. let 20. století. Jejich východiskem je předpoklad, že 

komunikovat lze i pomocí aktuálních (i když třeba snížených) schopností a 

dovedností člověka a nedostatečné vyjadřování pomocí slov lze kompenzovat 

nehlasovými způsoby sdělování. Cílem těchto metod není zlepšit mluvenou 

řeč, ale umožnit lidem, kteří nejsou schopni vyjadřovat se pomocí slov, aby 

mohli vyjádřit své potřeby, či dostát potřeby sociálního kontaktu. Tato metoda 

je způsob komunikace, který nezahrnuje mluvenou řeč, ale využívá širokou 

škálu různorodých prostředků. Některé jsou velmi podobné těm, které se 

užívají při mluvené řeči (výrazy tváře, znaky atd.), jiné využívají komunikační 

tabulky či specializované techniky. Ty prostředky, které člověk využívá 

doplňkově při podpoře stávajících schopností, které však nestačí pro běžné 

dorozumívání, se nazývají augmentativní komunikací. Ostatní prostředky, 

nahrazující mluvenou řeč, se stávají hlavním výrazovým prostředkem a řadíme 
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 Srov. MAHROVÁ, G.; VENGLÁŘOVÁ, M., Komunikace pro zdravotní sestry, s. 48-49 
23

Srov. PICHAUD, C.; THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi, s. 95-97 
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je do alternativní komunikace. Můžeme je využít nejen u lidí 

s degenerativními poruchami, ale např. i u lidí s mentálním postižením či 

autismem.  

Při komunikaci můžeme využít metody bez pomůcek, které zahrnují 

přirozená gesta, symboly, které slouží při mluvené řeči jako doprovodná 

vizuální informace. Díky nim je umožněno porozumění mluvené řeči, která 

může být jinak pro jedince s demencí rychlá a těžko srozumitelná (např. 

Makaton). Metody s pomůckami pro alternativní a augmentativní komunikaci 

můžeme rozdělit na neelektronické (knihy, komunikační tabulky) a 

elektronické (počítačové vybavení, pomůcky s hlasovým výstupem). 

Potřebnost využití pomůcek záleží na možnostech, schopnostech a potřebách 

nemocného, můžeme využívat graficky znázorněné pojmy (fotografie, 

piktogramy).
24

  

Využívání Alternativní a augmentativní komunikace s lidmi se 

syndromem demence přispívá k zjišťování jejich potřeb a efektivní komunikaci 

s nimi nejen v případě, kdy není možné použít mluvenou řeč. Využití různých 

typů pomůcek zvyšuje srozumitelnost a orientaci člověka při předávání 

informací. 

 

Následující podkapitola nám nastíní, jak komunikují pacienti 

v jednotlivých stadiích demence, což nám může pomoci porozumět jim při 

práci a jednání s nimi. 

3.2 Komunikace ve třech fázích demence 

V každém stadiu demence, jak uvádím výše, si můžeme povšimnout 

způsobu komunikace pacientů, a toho, že se schopnost komunikace 

s postupující demencí zhoršuje. Z tohoto důvodu bude na pečovateli stále větší 

zodpovědnost při navazování komunikace a posouzení potřeb. Nemocný bude 

komunikovat spíše svým chováním než pomocí slov, z čehož musí pečovatel 

zjistit, co chce nemocný sdělit. Nejlépe mu porozumí, když bude nemocného 

člověka dobře znát.
25

   

                                                 
24

FURMANÍKOVÁ, Lada. Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách. 
Sociální služby. 2012, roč. 14, č. 3, s. 24-25 
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V prvním stadiu má pacient potíže s nalezením vhodných slov a dělá 

mu problémy mluvit o událostech, které se staly před krátkým časem. 

V komunikaci má sklon uchylovat se k tzv. „prázdným slovům“, která jsou 

nejasná a nesdělují nic konkrétního, jako je např.: „někde“, „něco“, „to“, „oni“. 

Příklad takové věty, která obsahuje výše uvedená slova, může být: „Nemůžu tu 

věc najít, musí to někde být.“
26

 V této fázi většinou pacienti ještě dobře 

rozumějí, co se jim říká.  

Ve druhém, prostředním stadiu demence je pro člověka s demencí 

obtížnější zapojit se do rozhovoru. Má problémy s pochopením souvislostí ve 

větách a sám používá věty jednoduché, nebo začne mluvit, aniž by někdo 

chápal souvislosti. Pacient v prostředním stadiu demence zpravidla nedokáže 

pochopit význam abstraktních pojmů a v konverzaci nerozlišuje mezi minulostí 

a přítomností.  Můžeme si také povšimnout mluveného projevu, kdy pacient 

není mnohdy schopen vyprávět příběh a proto je pochopitelné, že ve většině 

případů používá dobře známé naučené výrazy a fráze, aby se s touto situací 

vyrovnal.  

Ve třetím a posledním stadiu demence přestává pacient mluvit úplně. 

Na jakékoli otázky odpovídá stěží. Naučené vyjadřovací schopnosti postupně 

mizí, pacient se může dorozumívat pomocí neartikulovaných zvuků.
27

  

Záleží na spoustě faktorů, které nám pomohou vytvořit efektivní 

dorozumívání, aby se pacient cítil pohodlně, klidně a vyrovnaně. Tyto 

okolnosti se pokusím nastínit v následující podkapitole. 

 

3.3 Principy efektivní komunikace 

Aby komunikace mezi postiženým a pečujícím byla úspěšná, musí 

pečující osoba přizpůsobit svůj způsob mluvy stadiu nemoci, charakterizuje 

Buijssen. Glenner k tomu přidává, že není důležité jen stadium nemoci, ale že 

volbu komunikační metody musíme přizpůsobit i momentálnímu rozpoložení 

pacienta, míře pozornosti a celkové schopnosti v danou chvíli fungovat.
28

  

Velmi důležitým aspektem je znalost projevů této nemoci, které jsem zmínila 

první kapitole. Jedině tak pochopíme, proč se člověk s demencí v daných 

                                                 
26

 BUIJSSEN, Huub. Demence, s. 60 
27

 Srov. BUIJSSEN, Huub. Demence, s. 59 - 62 
28

 Srov. GLENNER, Joy, A. a kol., Péče o člověka s demencí, s. 43-45 
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situacích chová určitým způsobem a čím si prochází. Pokud pečující osoba 

zvolí takovou komunikační metodu, která povede k vzájemnému porozumění 

navzdory symptomům nemoci, je to základ správné interakce. Je třeba vést 

rozhovor tak, aby byl stručný a jasný. S jasností rozhovoru také souvisí použití 

vhodných slov a uvědomění si způsobu vlastní mluvy. Často máme pocit, že 

mluvíme jasně a zřetelně, ale přesto můžeme volit špatný způsob komunikace.  

Lidé trpící demencí mají problém pochopit několik úkonů najednou. 

Pokud např. řekneme větu: „Jste unavená, to máte z toho, že jste nic nepila, 

dáte si čaj nebo vodu?“, je to špatně. Nedali jsme tak prostor člověku 

odpovědět, a v tak dlouhé větě se přestane orientovat. Je třeba nechat prostor 

na odpověď, zeptat se takto: „Jste unavená?“, ponechat prostor pro odpověď a 

poté se zeptat na otázku, jestli si dotyčná dá čaj nebo vodu. Mnohdy si tyto 

maličkosti v komunikaci neuvědomujeme, ale pro efektivní komunikaci s lidmi 

s demencí jsou velmi významné. Lidem s demencí trvá nějakou dobu, než 

zformulují odpověď, protože mozek potřebuje na zpracování informací 

mnohem více času. V opačném případě mají problémy s formulováním 

odpovědi, proto mohou jen zdvořile přikyvovat, aniž by chápali dění kolem 

sebe. Takto nevyvážená komunikace je bezvýznamná a ztrácí smysl. Na 

internetových stránkách gerontologie se k tomuto tématu píše, že bychom měli 

mít na paměti, že „nemocní s Alzheimerovou chorobou mají často potíže 

porozumět smyslu řečeného, ale jsou velmi citliví na to, jak se co říká.“
29

 

Z tohoto důvodu bych uvedla některé techniky pozitivní interakce. 

 

3.3.1 Techniky (pravidla) pozitivní interakce  

 

I když nemocný nekomunikuje pomocí slov, dokáže pochopit naše 

pocity a sdělení pomocí neverbálních signálů, kterým rozumí. Dokáže vycítit 

smutek či vztek pečovatele, například když mu vynadáme a mnohdy může 

kvůli tomu být také rozzlobený. Tento jev, kdy se nemocný začne chovat jako 

pečující, se nazývá zrcadlení. Z toho vyplývá první pravidlo pozitivní 

interakce, jehož základem je to, aby pečující osoba byla příjemná a klidná, 

                                                 
29

 Gerontologie: Informační servis o službách pro seniory [online]. Praha, 2003- [cit. 2013-
5-4]. Dostupný z www: http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=25 
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čímž přispěje k tomu, že i nemocný bude příjemný a klidný. Základem je tón, 

výška hlasu a rychlost řeči. Měli bychom se držet zlatého pravidla střední 

cesty, neboť pokud budeme mluvit na nemocného pomalu, může ztratit nit a 

pokud rychle, nebude nás stačit vnímat. Neméně důležitá je řeč našeho těla, 

která vysílá určitá sdělení. Měli bychom mít na paměti úsměv a laskavý 

pohled. Otevřená náruč a rozevřené dlaně naznačují přijetí.  

Druhým pravidlem je, abychom u nemocného vždy podporovali 

pozitivní sebehodnocení. Neměli bychom hledět na to, jak se k nám nemocný 

chová, ale v každém případě s ním jednat jako se sobě rovným, čemuž se říká 

bezpodmínečné přijetí. Je vhodné omezovat používání záporů typu „Nesahejte 

na to“ nebo „Tohle nedělejte“ a kritických poznámek např. „Dneska jste se 

zase neučesal, pane Novák, vypadáte příšerně.“ Všichni pečující by měli mít 

na paměti, že mluvit v přítomnosti klienta o něm a nezapojit ho do diskuse, je 

nevhodné a to i v případě, že si myslíme, že je duševně nepřítomný. Rozhodně 

je namístě vyvarovat se jednání s pacientem jako s malým dítětem, např. 

„Udělej ham“ při podávání jídla, neboť je to chování velmi nevhodné a pro 

nemocného zahanbující. V kapitole symptomy demence byla jako jeden ze 

symptomů uvedena neschopnost uvažování a úsudku, z tohoto důvodu není na 

místě ptát se nemocného na otázky typu „Proč?“ („Proč jsi šel dolů, když jsem 

ti řekl, ať jdeš nahoru?“), nemocný jim nerozumí a neumí je zodpovědět. 

Důležité jsou také krátké a jasné pokyny, neboť nemocný má malý rozsah 

pozornosti. 

Jako třetí pravidlo pro pozitivní interakci bychom mohli uvést 

neverbální signály pro umožnění lepšího porozumění. Mezi ně patří správné 

udržování očního kontaktu, díky kterému také poznáme, že nemocný na nás 

reaguje nebo že nás vnímá. Glener vidí rozdíl mezi tím, když nemocný na nás 

jen hledí nebo jestli nás opravdu vidí a vnímá nás, popř. chápe, co má dělat. 

V případě, že neporozumíme tomu, co chce pacient sdělit, projevy empatie 

jako je obětí nebo pohlazení, dají nemocnému člověku známku toho, že se nic 

neděje a že i přes neporozumění ho uznáváme.
30

 

 

 

                                                 
30

 Srov. GLENNER, Joy, A. a kol., Péče o člověka s demencí, s. 42-50 
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3.3.2 Shrnutí vybraných zásad komunikace 

 

V mnoha knihách se uvádí zásady správné komunikace s lidmi s 

demencí, které jsou klíčem k úspěšné komunikaci. Vybrala jsem ty, které jsou 

zásadní a často se opakují v různých publikacích. Zvolila jsem je proto, že nám 

mohou být určitým vodítkem a pomocí při práci s lidmi s demencí. Zároveň 

jsem mohla vidět některé principy efektivní komunikace v praxi, když jsem 

byla v Domově seniorů ve Slunečnici nebo v Jenštějně a jiných zařízeních, 

která se specializují na práci s lidmi s demencí. Zvolené principy jsem čerpala 

také z Organizační směrnice tohoto konkrétního Domova, která nese název 

Zásady komunikace a chování k uživatelům.
31

 Vybrané zásady jsou následující: 

 

 rozhovor mezi pečujícím a pacientem by měl probíhat v klidu a 

nerušeném prostředí, kde se může pacient plně soustředit a bude se 

cítit dobře. Z tohoto důvodu bychom měli zeslabit televizi, rádio a 

další rušivé elementy 

 mluvit pomalu, spíše hlubokým tónem hlasu, neboť vyššímu hlasu 

postižený těžce rozumí a může vyvolat úzkost a napětí
32

 

 sledovat mimiku a gesta, jejichž pomocí se postižený snáze 

vyjadřuje  

 stavit se k nemocnému čelem, dodržovat oční kontakt, aby mohl 

vidět pohyb mých rtů a výraz v obličeji, což pomůže porozumět 

tomu, co říkám 

 „neskákat do řeči“, citlivě naslouchat, neopravovat klienta, 

abychom v něm nevyvolali pocit nedorozumění 

 vyhýbat se otázkám na věci, které se odehrály před krátkou dobou 

 používat jednoduché věty, a v případě, že klient napoprvé 

neporozumí, větu zopakovat a použít jiné výrazy a formulovat větu 

srozumitelněji
33

 

 při položení otázky nechat klientovi dostatek času na zpracování 

informace a promyšlení formulace odpovědi 

                                                 
31
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 v průběhu rozhovoru pravidelně ověřovat, že pacient našemu slovu 

správně porozuměl 

 v hovoru bychom se měli vyhýbat odborným výrazům ale i frázím 

či ironicky míněným protimluvům. Měli bychom používat výrazy 

pacientovi známé a přiměřené jeho komunikačním schopnostem. 

 měli bychom povzbuzovat pacienta vlídným zájmem, usilovat o 

klidné chování a pozitivní výraz, omezovat prudké pohyby a 

zůstávat v zorném poli pacienta 

 využívat neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy 

sledovat a umožňovat i u pacienta  

 být vnímavý k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti.
34

 

 

3.4 Nejčastější chyby v komunikaci 

Abychom mohli dodržovat správné zásady komunikace, musíme se 

vyvarovat chyb, které mohou nastat. Měli bychom se jich vyvarovat a co víc, 

upozorňovat na ně i další osoby, které pečují o nemocného člověka. Některé 

byly uvedeny částečně, nyní bych chtěla uvést ty nejčastější. Je tedy nevhodné, 

pokud: 

 mluvíme na lidi rozkazovacím způsobem. („Pojďte, jdeme do 

koupelny.“ Nebo „Tak vstaňte a jdeme.“) 

 dotazujeme se na něco, co nemocný neví a tím navozujeme pocit 

jeho selhání. Otázky s otevřeným koncem bychom neměli používat. 

(„Co budeme dělat teď?“, lepší je říci: „Teď jste říkal, že byste 

chtěl jít ven. Tak půjdeme ven.“) 

 napomínáme nemocného za nedostatky, jako je např.: „Vždyť jsem 

Vám říkala, že se máte obléci a vy tu tak sedíte v pyžamu.“ 

 nedůsledně dodržujeme postup. Trpělivé opakování pomáhá 

nemocnému zorientovat se. 

                                                 
34

 Srov. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR [online]. Praha, 2006- [cit. 2013-
04-27]. Dostupný z www: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-
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 trváme na správném výrazu a neustálé opravujeme nemocného, aby 

řekl správně, co má na mysli. Tím však navozujeme pocit beznaděje 

nemocného. 

 apelujeme na nemocného, aby se více snažil 

 spěch a nervozita situaci zkomplikují, proto bychom těmto situacím 

měli předcházet 

 mnoho podnětů působí rušivě
35

  

 

Výše uvedené chyby zabraňují správné a efektivní komunikaci 

s člověkem, který se špatně orientuje, je velmi citlivý na to jak se mu co řekne 

a který dokáže vycítit naši nepříjemnou náladu. Všechny tyto chyby 

v komunikaci způsobují nesoustředěnost, podrážděnost, netrpělivost. 

 

3.5 Kazuistika 

Pan Karel (55) bydlel sám v panelákovém bytě v prvním patře. Přátelé a 

rodina se střídali v návštěvách, dvakrát do týdne u něj někdo byl. Rodina si 

začala všímat nepatrných změn nálad a občasného zapomínání, což bylo trochu 

nápadné, vzhledem k jeho věku. Začalo to být čím dál horší a po nějaké době 

navštívili odborníka a byl mu diagnostikován časný nástup Alzheimerovy 

demence v počátečním stadiu. Z počátku pan Karel zvládal bydlet sám, ačkoliv 

ho denně navštěvovali příbuzní. Po krátké době však vyžadoval větší a větší 

pozornost, telefonoval často lidem a ptal se jich na nesmyslné otázky, toulal se 

venku a rodina ho často musela hledat. Občas telefonoval své dceři a jiným, a 

vyhrožoval, že se zabije. Jednou při návštěvě našla jeho dcera uřezané kabely 

od elektriky a usoudila, že v rámci bezpečnosti musí být tatínek umístěn do 

zařízení pro takto nemocné lidi. 

Jelikož panu Karlovi byl diagnostikován v 55 letech předčasný nástup 

Alzheimerovy nemoci, byl umístěn do zařízení, ve kterém byli převážně lidé 

starší 80 let. Pan Karel se zpočátku necítil dobře, protože měl teprve počáteční 

stadium nemoci, zatímco mnozí senioři v zařízení nebyli schopni smysluplné 

komunikace. Pečovatelé byli zvyklí jednat se seniory velmi zjednodušeně a tak 

specificky, že to panu Karlovi bylo velmi nepříjemné. Jednali s ním jako 
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s ostatními, kteří měli pokročilou demenci, což bylo nevhodné a zároveň toto 

chování porušovalo jeho důstojnost. Pečovatelé neuměli komunikovat 

s nemocným, který nebyl v těžkém stadiu nemoci. I když byl pan Karel 

schopen komunikace pomocí slov téměř bez problémů, pečovatelé užívali 

piktogramy, zjednodušené obrázky a ukazatele. Kdyby k němu přistupovali 

tak, že je jiný, tak by to nějak mohli zařídit.  

Proto bylo po domluvě s rodinou navrženo, že bude pan Karel brán na 

oko jako zaměstnanec. Vyrobili mu cedulku s fotkou a jménem a pan Karel se 

cítil tímto důležitý. Pan Karel měl pomáhat se vším – hrabat listí, vozit seniory 

na invalidním vozíku ven, pomáhat opraváři s drobnými opravami. Za nějaký 

čas pan Karel chtěl pomáhat se vším, večer chodil za sestrami a chtěl jim 

pomáhat s roznášením léků pro pacienty.    

Situace se výrazně zlepšila, a když přišla rodina, tak si pak Karel 

pochvaloval, jak se mu v nové práci líbí a že je spokojený. Tento přístup se 

může zdát náročný, ale vzhledem k jeho stadiu nemoci s ním bylo 

komunikováno jako s člověkem, který komunikovat dokáže. Tím byla 

zachována jeho důstojnost. 
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4 Důstojnost 

V předešlých kapitolách jsme se dozvěděli informace o demenci a jejích 

projevech a vhodných způsobech komunikace s lidmi trpícími touto nemocí. 

Nyní se dostáváme k dalšímu cíli této práce, jímž je zachování důstojnosti lidí 

s demencí. Na začátek je třeba si vyjasnit, co vlastně pojem důstojnost 

znamená, co je její zachování. V rámci Projetu Paliativní péče v ČR byla 

zpracována příručka pro zdravotně-sociální pracovníky s názvem Respektování 

lidské důstojnosti. V této příručce se dozvídáme, že cílem péče by mělo být 

zacházení s nemocným člověkem jako s lidskou bytostí a ne jako s nežádoucí 

přítěží. Pojem důstojnost je spojován s pojmy jako autonomie, nezávislost a 

úcta, nejen vůči sobě samému ale i od ostatních lidí. Důstojnost zahrnuje 

faktory projevu zájmu o nemocného, zdvořilost, naslouchání a respekt. Častým 

příkladem nedůstojné péče byla špatná komunikace, například co se týče 

oslovování. 

 

Projekt Důstojnost a starší Evropané rozlišuje čtyři typy důstojnosti: 

 

- Důstojnost zásluh souvisí s funkcí či s postavením, kterého člověk v 

životě dosáhl, a který ostatní lidé uznávají. 

 

- Důstojnost mravní síly je vázána na mravní autonomii či integritu 

člověka a jeho schopnost žít s vlastními mravními zásadami, čili 

neztrácí tak svoji sebeúctu. 

 

- Důstojnost osobní identity velmi úzce souvisí se sebeúctou a 

integritou starého člověka a k porušování tohoto typu důstojnosti 

dochází především u starších lidí při ponižování tohoto člověka, čímž 

dochází k psychické újmě. Dále při omezování autonomie, jako je 

zpochybnění sebe sama. 
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- Menschenwurde vymezuje pojem nezcizitelnosti hodnoty lidských 

bytostí jako lidských bytostí a mravní požadavek úcty vůči všem 

lidským bytostem bez ohledu na fyzický či duševní stav člověka.
36

 

 

 

4.1 Důstojnost a demence 

Lidé trpící demencí patří k nejvíce zranitelné skupině seniorů, potřebují 

porozumění a pomoc druhých, jejich nemoc vyžaduje speciální přístup. Jejich 

ohrožení je způsobeno porušováním lidských práv a nerespektováním jejich 

důstojnosti.
37

 Při péči o lidi se syndromem demence se v mnoha publikacích 

objevuje pojem důstojnost. Tento pojem užívá i Janečková, když se zmiňuje o 

tom, jestli je lepší člověka s demencí zapojit do společnosti nebo ho naopak 

separovat. V tomto případě je podle ní důležité mít na paměti, co podporuje 

jeho důstojnost a spokojenost a že si zaslouží odbornou péči a vřelý přístup 

zahrnující důstojnou komunikaci.
38

 Z mnoha důvodů je důstojná komunikace 

s člověkem se syndromem demence ohrožena. Jak jsem již výše uvedla, 

pacient je schopen i v nejtěžším stadiu nemoci vnímat lidský hlas. 

 Tato kapitola je zde umístěna hlavně proto, že při jednání s člověkem 

s demencí se pečující osoby mnohdy dopouštějí porušování důstojnosti třeba 

nevědomě, už tím, že zamezují pacientovi výběr z možností. Proto je třeba 

pamatovat na to, že navzdory nemoci je osoba s demencí pořád jedinečná a 

cenná lidská bytost.
39

 Aby docházelo k důslednému naplňování tohoto tvrzení, 

existuje řada dokumentů, směrnic, které se zabývají problematikou lidí 

s Alzheimerovou demencí a jinými demencemi.  

                                                 
36

Respektování lidské důstojnosti: Příručka pro odbornou výuku, výchovu a výcvik studentů 

lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních oborů, s. 12-14 
37

 Veřejný ochránce práv. Jak jsou respektována práva seniorů s demencí v zařízeních 
[online]. Praha, 2014 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z www: http://www.ochrance.cz/tiskove-

zpravy/tiskove-zpravy-2014/jak-jsou-respektovana-prava-senioru-s-demenci-v-zarizenich/   
38

 JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In MATOUŠEK, O. a kol. Sociální 

práce v praxi, s. 183 
39

 ROHANOVÁ, E. Důstojnost člověka v ošetřovatelské péči a v sociálních službách. In 
HOLMEROVÁ, I.; JURAŠKOVÁ, B.; ZIKMUNDOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly 
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Pro účely této práce jsem vybrala ty dokumenty, které se snaží 

proniknout do problematiky nemocných lidí a s tím související zachování jejich 

důstojnosti. 

 

Strategické dokumenty týkající se důstojnosti lidí s demencí: 

 

Charta občanské společnosti Pro důstojný život seniorů v České republice  

Tato charta vychází z dokumentu Zum würdigen Umgang mit älteren 

Menschen – Charta der Zivilgesellschaft, který vydala společnost CURAVIVA 

v roce 2010. Charta byla podepsána v rámci Mezinárodního dne seniorů roku 

2012. Klade důraz na důstojnost člověka ve stáří i v nemoci. Uvádí, že 

důstojnost každého člověka je nedotknutelná a musí být přiznána všem bez 

rozdílu. Proto nemůžeme dělat rozdíly mezi mladými, starými, zdravými a 

nemocnými, ale všichni tito lidé mají stejný nárok na to, aby se k nim lidé 

chovali s úctou a respektem.
40

 

 

Charta zásad pro podporu pacientů s demencí a jejich rodinných 

příslušníků (Alzheimer‘s Disease International) 

 Mezinárodní alzheimerovská asociace je celosvětovou asociací 

alzheimerovských společností, jejímž cílem je podporovat členské organizace 

v informovanosti veřejnosti o Alzheimerově chorobě a dalších formách 

demence. Jako hlavní zásady tato charta uvádí, že „Člověk trpící demencí je i 

nadále jedinečnou lidskou bytostí nadanou důstojností dospělého člověka a 

požívající stejné úcty jako jakákoli jiná lidská bytost.“
41

 Další zásadou je 

potřeba bezpečného prostředí pro člověka s demencí, aby byl chráněn před 

různými formami zneužívání. Pokud to stav nemocného dovoluje, nesmí mu 

být odňata možnost rozhodovat o svém životě. 

 

                                                 
40

 Srov. Diakonie Českobratrské církve evangelické. Charta občanské společnosti Pro 

důstojný život seniorů v České republice [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z www: 

http://www.apsscr.cz/files/files/charta%20final.pdf  
41

Madridský plán a jiné strategické dokumenty (překlad Holmerová). [online]. Praha: Pro 

Gerontologické centrum vydalo EV public relations, 2007 [cit. 2014-03-03]. ISBN 978-80-

254-0174-3. Dostupné z: http://www.geriatrie.cz/dokumenty/madridsky_plan.pdf  

http://www.apsscr.cz/files/files/charta%20final.pdf
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Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují 

(Deklarace Alzheimer Europe) 

Tato deklarace pacientů postižených demencí pochází z roku 1998 a 

jako předchozí dokumenty, i tato deklarace klade důraz na respektování potřeb 

lidí s demencí. Evropská alzheimerovská asociace se zasazuje o práva lidí 

s demencí a těch, kteří o ně pečují v Evropských zemích a o zlepšení situace 

těchto lidí, která povede k prosazování jejich důstojnosti, nezávislosti, 

autonomie a bezpečnosti.
42

 V této chartě nalezneme definované potřeby lidí 

s demencí (potřeba včasné diagnózy, potřeba porozumění a dostatku informací, 

sociálních a zdravotních služeb) i potřeby těch, kteří o ně pečují (společenské 

ocenění jejich role pečovatele, informace a porozumění, respektování jejich 

potřeb).
43

 Charta se zavazuje prosazováním těchto potřeb a podporou 

rodinných pečovatelů. 

 

Pařížská deklarace, Alzheimer Europe 

Pařížská deklarace přijatá výročním shromážděním Alzheimer Europe 

roku 2006 se zasazuje o prosazování autonomie lidí s demencí. V tomto 

dokumentu se píše, že nezáleží na stupni postižení (stadiu demence), ve kterém 

se člověk s demencí nachází, ale v každém případě je jedinečnou lidskou 

bytostí. Alzheimer Europe odmítá jakékoliv tvrzení, že v důsledku nemoci je 

člověk s demencí méně člověkem. Opět zdůrazňuje nutnost jednání s takto 

postiženým člověkem s respektem.
44

 

 

4.2 Důstojná komunikace 

Výše jsem uvedla různé typy důstojnosti. V praxi péče o člověka 

s demencí však její zachování nemusí být tak lehké, jak se může zdát. Situace 
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 Srov. Madridský plán a jiné strategické dokumenty (překlad Holmerová). [online]. Praha: 
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vyžadují okamžitou reakci a rychlé rozhodování, zároveň je důležité 

nemocného člověka neurazit, neublížit mu nebo nedegradovat ho na někoho, 

kdo už se za sebe nemůže rozhodnout, a to bývá těžké.  

Někdy je však porušování důstojnosti lidí s demencí zcela zjevné a 

zbytečné a v praxi se můžeme setkat se špatnými postoji pečovatelů k lidem se 

syndromem demence. Těmito postoji mám na mysli především aroganci vůči 

nemocným, ignoraci, hrubost a ponižování pacientů. Tyto postoje se 

neprojevují pouze při pomoci těmto lidem v praktických činnostech, ale jsou 

zjevné i v komunikaci s nimi. Například použití věty „Ale, tak co bychom od 

něj mohli čekat. Je už starý, tak mu to tak nemyslí.“ v přítomnosti pacienta, je 

velmi nevhodné a ponižující. Nedůstojná komunikace zahrnuje oslovování 

typu „babi“ a „dědo“, což je v zařízeních určených pro takto nemocné lidi 

nevhodné.
45

 Dále to může být vysmívání se seniorům, například když se snaží 

něco říct, a trvá jim déle, než vyjádří, co chtějí.  

 

Způsob komunikace, který dává nemocnému člověku pocit důstojnosti, 

podstatnou měrou přispívá ke spokojenosti seniorů. Základem vztahu je 

naprostá a bezpodmínečná úcta k nemocnému, láska k němu a úsilí přijmout 

tuto osobu i s její chorobou. Nedostatečná interakce s okolím může ohrožovat 

člověka s demencí, který přestává být považován za skutečnou lidskou bytost. 

Z tohoto důvodu je velmi důležitá role pečovatelů, kteří mají zodpovědnost za 

udržování určitého stupně komunikace a sociální interakce s lidmi s demencí.
46

 

 Pečující by měli na pacienty s demencí mluvit co nejvíce normálně a 

udržovat určitý stupeň komunikace i s pacienty v pokročilém stadiu demence. 

Autorka zabývající se lidmi s demencí Jitka Zgola se snaží najít v komunikaci 

s takto postiženými lidmi význam každého gesta, což jí umožní jim porozumět 

a zároveň podporuje zachovalé schopnosti těchto lidí, což jim umožňuje do 

jisté míry vypořádat se s každodenními úkoly a neztratit tak svou důstojnost.
47
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Srov. Respektování lidské důstojnosti: Příručka pro odbornou výuku, výchovu a výcvik 
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z www: http://www.alzheimer-europe.org/Ethics/Definitions-and-approaches/Other-ethical-

principles/Dignity  
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Petra Koběrská, představitelka metody videotrénink interakcí, označuje jako 

základ lidské identity možnost volby a svobodného vyjádření vlastní vůle. Jak 

sama píše, „nabídneme-li člověku s těžkou kognitivní poruchou, aby zůstal více 

sám sebou, posilujeme tím jeho lidskou důstojnost.“
48

 Komunikace nás může 

svádět k jistým komunikačním stylům, ale od toho se musíme oprostit. V praxi 

to znamená nevystavovat člověka zbytečnému studu, úzkosti a strachu. 

Jak jsme již výše zmínili, pacienti i v nejtěžším stadiu demence jsou 

schopni chápat a rozlišovat situace, především pak rozlišovat situace příjemné 

a nepříjemné. Pečující by měl vždy stavět na zájmu pacienta a využívat 

metody, které mu pomohou pacientova přání zjistit a jež jsou charakterizovány 

v kapitole č. 6. Dále Holmerová píše, že „důležitým východiskem pro 

komunikaci se staršími lidmi je skutečnost, že staří lidé jsou dospělými 

osobami, tedy lidmi stejně nadanými důstojností dospělého člověka jako jiné 

skupiny dospělých, a to i v situaci omezené soběstačnosti či závažného 

syndromu omezujícího jejich autonomii (například demence).“
49

 Proto je třeba 

hledat způsoby, které nám umožní pochopit potřeby takto nemocných lidí a 

zároveň jim pomoci tak, aniž bychom je nějakým způsobem ovládali nebo 

řídili.
50

 Je třeba hledat takový přístup, který nemocnému vyhovuje. 

 

 

4.3 Kazuistika 

Pan Radek byl v Domově pro seniory již patnáct let. Během této doby 

se tu velmi spřátelil se zaměstnanci a cítil se tu velmi dobře. Vždy si se všemi 

dobře rozuměl a byl přátelský a komunikativní. Je to již pět let od doby, kdy 

mu byla diagnostikována demence a nyní je pan Radek převážně upoután na 

lůžko a odkázán na pomoc druhých. Pečovatelé mu asistují při jídle, při toaletě 

a mytí. Za poslední rok se jeho stav výrazně zhoršil a s tím i jeho nálada. Pan 

Radek je častěji agresivní a někdy se nenechá umýt. Reaguje velmi podrážděně 
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na změnu pečovatele a někdy odmítá a dokonce bije personál při vyměňování 

plen, při mytí, podávání jídla apod. 

Když se personál sešel k řešení problému ohledně agresivity pana 

Radka, každý předložil nějaký návrh. Nakonec vyšlo najevo, že je pan Radek 

agresivní, když není dodržen postup, na který je zvyklý. Pečovatelé si toto 

neuvědomovali. Velmi často s nemocným pečovatel zachází jako s věcí a 

zapomíná, že před ním leží člověk, o kterého se stará. Je to otázka rutiny, na 

nějaké pocity a empatii nemá pečující čas ani náladu. Každodenní rutina nám 

nedovoluje všímat si maličkostí. Pečovatel nakrmí, umyje nemocného, obstará 

ho se vším všudy. Proto se zaměstnanci rozhodli sledovat, na jaké formy péče 

reaguje pan Radek kladně. Zjistili, že mu vyhovuje jednotný postup všech 

pečovatelů, tak se rozhodli zavést rutinní průběh mytí. Dále vypozorovali, že 

pana Radka uklidňuje, když na něj pečovatel mluví klidným a tichým hlasem a 

když mu sděluje, co se bude dít a jaký úkon bude následovat, např: „Teď Vám 

vyměníme plenu, tak Vám nejdříve musím sundat kalhoty, ano?“ a nemocný 

někdy přikývl a jindy vyjádřil souhlas pohybem ruky.  
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5 Role pečovatele 

Jelikož se u nemocného s demencí mění chování, začíná být 

nespolečenské a nepřiměřené, budí rozpaky, proto je třeba přítomnost 

pečovatele, jehož úkolem je dohled a pomoc nemocnému. Jak píše Pidrman: 

„Role pečovatele v péči o nemocného je klíčovým faktorem.“
51

 Jedná se o 

náročnou práci, ať se stává pečovatelem profesionální vyškolený pracovník či 

rodinný příbuzný. Zpočátku je práce ohrožena zkratkovitým jednáním 

pečovatele z důvodu jeho neznalosti problematiky či nepřipravenosti, což může 

vést k dalšímu zhoršení spolupráce ze strany nemocného. Péče o člověka 

s demencí zahrnuje 24 hodin denně přítomnost pečující osoby, která musí být 

schopna zvládat nepředvídatelné situace, emoční napětí a fyzickou a duševní 

zátěž. Je tedy nezbytné, aby pečovatel věděl o projevech nemoci, dobře jim 

rozuměl a dokázal na ně reagovat. Zároveň by měl umět rozlišit tyto projevy 

nemoci od projevů vyplývajících z pouhého nedorozumění či vzdoru. Rovněž 

osoba, která se stará o nemocného, musí reagovat na mnoho různorodých 

projevů nemocného, proto její reakce nemohou být vždy standardní. Není 

jednoduché umět správně reagovat na projevy nemoci, jako je např. fyzická 

agrese, bloudění nemocného, deprese, úzkost nemocného, verbální útoky, 

podezíravost a obviňování, či pasivitu nemocného při plnění běžných denních 

aktivit. Pečující osoba by si měla také uvědomovat rizikové faktory pro kontakt 

s nemocným, jimiž jsou např.:  

 nízké znalosti o demenci,  

 amatérský přístup,  

 vysoké požadavky na nemocného,  

 špatný vztah k nemocnému, 

 cizí pečovatel nezná minulost nemocného, 

 nízká podpora ostatních členů rodiny či přátel.
52

 

 

5.1 Postoj ke starému člověku (typy pomáhajících) 

Role pečujícího člověka je velmi důležitá, jelikož zasahuje do života 

jiného člověka a tato osoba by měla činit taková rozhodnutí, která umožní 
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nemocnému člověku zachovat jeho autonomii. Zodpovědností pečovatele je 

vytvářet takové podmínky, které umožní rozvíjet autonomii nemocného. 

V tomto případě je důležité, jaké zaujme pečující stanovisko. Gilbert Leclerc 

charakterizoval čtyři typy pomáhajících:  

Autoritativní typ neustále vnucuje druhému svůj názor a neptá se 

nemocného na jeho vlastní. Myslí si, že právě on ví, co je pro nemocného 

člověka nejlepší: „Vím lépe než vy, co potřebujete.“ Jeho snahou není hledat, 

co by mohli nemocní či staří lidé dělat, ale nalézt to, co jim chybí, co už 

nemohou dělat. Autoritativní přístup může být patrný jak u rodinného 

pečujícího tak v různých zařízeních pro seniory s demencí a je třeba si na něj 

dát pozor.  

Manipulující typ se snaží dosáhnout svého cíle manipulací se svěřenou 

osobou, čímž nerespektuje její autonomii. Využívá všemožných prostředků, 

jako je způsob řeči dotazující se na otázky typu „Máte mě rád?“ nebo 

psychické vydírání či odměny. Tento typ pomáhajícího se nebojí ani 

vyhrožování a zastrašování starého nemocného člověka, není schopen si 

všimnout skutečných potřeb člověka. Pečovatel rozhoduje za druhého a 

nerespektuje jeho potřeby a názory. 

Ochranitelský typ stejně jako výše uvedené typy brání rozvoji 

autonomie nemocného člověka. Neustálou ochranu ospravedlňuje slovy, že 

zmatený člověk by to sám nedokázal nebo že je to pro něho nebezpečné. Tento 

typ pečujícího vykonává většinu činností za nemocného a brání mu tak v jeho 

osobním rozvoji.  

Spolupracující typ se vyznačuje svou pozorností ke schopnostem 

starého člověka namísto pozornosti tomu, co člověk nezvládá. Snaží se zapojit 

člověka do činností a má na paměti, aby náhodou nečinil něco, co osoba, o níž 

se stará, dokáže sama bez pomoci.
53

 Pečovatel využívá zachované schopnosti 

nemocného i za toho rizika, že to bude trvat déle nebo výsledek nebude tak 

kvalitní. Jde tedy o to, že se pečovatel naladí na notu nemocného a jede podle 

jeho rytmu, dá mu tolik času, kolik na danou činnost nemocný potřebuje. Tím 

docílí nejvyšší míry zachování jeho autonomie.  

 

                                                 
53

 Srov. PICHAUD, C.; THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi, s. 46-49 



 

39 

V komunikaci s člověkem postiženým demencí bychom mohli najít 

spoustu chyb, které mohou přispět ke zhoršení nálady nemocného či jeho 

stavu. Jedná se například o dávání příslibů, které však nesplníme, přeceňujeme 

nemocného, nesrozumitelně komunikujeme a pacient tak nemá možnost nám 

porozumět i kdyby chtěl. V přístupu k takto nemocným lidem by měl mít 

pečovatel na paměti empatický, klidný přístup, pro rozhovor si vyhradit 

dostatek času, mít taková očekávání, která jsou reálná vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu a možnostem. 

 

5.2 Obecné zásady v přístupu k lidem s demencí 

K lidem nemocným demencí je třeba přistupovat trpělivě, laskavě, 

empaticky a ptát se po jejich potřebách. Pečovatel by měl eliminovat nežádoucí 

vlivy, které podporují nedorozumění a nevhodné chování u nemocného. Pokud 

pečujeme o nemocného ať už v rodině nebo v jiné instituci a známe projevy 

demence a podstatu této nemoci, bude se nám daleko lépe s tímto člověkem 

pracovat. Zároveň si uvědomíme, že reakce nemocného nejsou osobní, ale 

vyplývají z nemoci. Senior se syndromem demence je odkázán na pomoc 

druhých a úkolem pečovatele je ho podporovat.
54

 Na prvním místě bychom 

měli pamatovat na jeho potřeby a pocity. Proto bychom měli pamatovat na 

zásady, které nám pomohou zvládat snáze různé situace, mezi které patří: 

Zdvořilost – Pečující osoba nemocného nekritizuje a nepoukazuje na 

jeho nedostatky, aby se necítil zahanbeně, což by mohlo vyvolat agresi. 

Laskavost
55

 – Ačkoli má nemocný problém s pochopením obsahu 

sděleného, je velmi citlivý na tón sdělení a atmosféru komunikace a přístupu. 

Ocenění – Pečující přistupuje k nemocnému s laskavostí a trpělivostí a 

stejně jako před tím, než byla nemocnému diagnostikována demence. Lidé 

s demencí potřebují být oceňováni a mít pocit vlastní hodnoty. 

Podpora dobré nálady – Je třeba povzbuzovat nemocného a dávat mu 

aktivity přiměřené jeho tempu a schopnostem. Nemocného podpoříme, když 

mu budeme nabízet takové aktivity, které bude zvládat, budou přiměřené jeho 
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tempu a nebude hrozit riziko selhání a neúspěchu. Tím zajistíme, že nemocný 

bude aktivní, spokojený a vyrovnaný.   

Zavedení stereotypů – Snažit se pokračovat v dosavadním způsobu 

péče a žití nemocného, zavést pravidelný průběh a řád aktivit do složitého 

procesu života osoby s demencí. Pečovatel tím může zajistit pocit bezpečí 

nemocnému. 

Podpora soběstačnosti nemocného – Tím, že se budeme snažit v co 

největší míře využít zachovalé schopnosti nemocného, zajistíme osobě 

s demencí pocit vlastní hodnoty a sebevědomí. V neposlední řadě bude mít 

pečovatel snazší péči. 

Sociální schopnosti – Při péči o osoby s demencí je třeba podporovat 

vztahy a kontakty s okolím, což zabrání izolaci a netečnosti nemocného. 

Paměť – Pečující osoba by měla s ohledem na poruchu paměti využívat 

různorodých pomůcek pro podporu paměti pro udržení určité úrovně paměti. 

Nemocný potřebuje pravidelnost, předvídatelnost a systematičnost. Jedná se 

např. o využití nástěnky s informacemi, velkých nástěnných kalendářů nebo 

štítky s nápisy a to zejména u osob s počáteční formou demence. 

Vyhýbání se konfliktům – Konflikty ztěžují spolupráci mezi 

nemocným a pečovatelem. Obzvláště rodinní pečovatelé a blízké osoby se 

těžko vyrovnávají s agresí nemocného a zapomínají, že to jsou projevy nemoci 

a ne agrese zamýšlená.  

Dobré přijetí – Předpokladem pozitivní spolupráce je dobré přijetí 

nemocného. Ten potřebuje být ujištěn, že mu pečovatel přichází pomoci, což 

přispěje k tomu, že nemocný bude vnímat, že je viděn a respektován. I přes 

jeho nemoc je jeho „lidství“ stejné jako kohokoliv jiného, proto musí být jeho 

důstojnost braná vážně. Přistupujeme k těmto lidem trochu jinak, s ohledem na 

jejich nemoc, ale bereme je takové, jací jsou. Pečovatel musí přijmout jejich 

osobnost se všemi aspekty, i když je v mnohém nemocí změněna. Právě toto 

dobré přijetí je předpokladem proto, že se osoba s demencí bude cítit dobře. 

Bezpečnost nemocného – V pozdějším stadiu nemoci může způsobit 

ztráta paměti a snížená koordinace pohybů zvýšené riziko zranění. Pečovatel 

by měl zajistit takové domácí prostředí, které bude útulné, příjemné a zároveň 

bezpečné pro nemocného s demencí. 
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Vztah – Vztah mezi pečujícím a pacientem je východiskem péče o 

nemocného se syndromem demence. Zahrnuje sledování chování a potřeb 

nemocného, zaměřuje se na to, co nemocný nejvíce potřebuje.
56

  

 

Pokud bude pečovatel seznámen s projevy demence, možnostech 

komunikace nemocného člověka, kterými jsem se zabývala výše, může se 

snažit využít různé metody, které mu pomohou komunikovat se seniorem 

s demencí. Následující kapitola nám nabídne některé z těchto metod. 

 

 

5.3 Kazuistika 

Pan Josef oslavil doma své osmdesáté narozeniny. Již dlouhou dobu trpí 

demencí, ale rodina se rozhodla o něj postarat doma a odmítla ho umístit do 

zařízení pro takto nemocné lidi. Jeho manželka mu musí být 24 hodin denně na 

blízku, neboť pan Josef často padá, schovává věci, jeho chování je celkově pro 

jeho samotného nebezpečné. Nedokáže se sám o sebe postarat, jídlo mu musí 

být servírováno a slovně se vyjadřuje obtížně, jeho věty nejsou smysluplné. 

Občas se snaží něco říci, ale pak mávne rukou na znamení marnosti. Z tohoto 

důvodu vykonává mnoho činností za něj jeho manželka a láskyplně ho 

obstarává. Vaří mu, nosí mu jídlo, myje ho, obléká ho, čte mu, podává mu věci 

(ovladač od televize, příbor atp.) Je velmi citlivá na jeho potřeby a snaží se mu 

být neustále „po ruce“, aby se mu náhodou něco nestalo. Pan Josef často chodí 

po domě a po zahradě a občas se rozhodne štípat dříví, jindy zase hrabat listí. 

Tyto činnosti jsou pro něj v tak vysokém věku vyčerpávající, je tedy často 

unavený, neboť neodhadne své síly a možnosti.  

Když přišli na návštěvu dcera s vnoučaty, pan Josef seděl ve svém 

křesle, zatímco ho jeho paní obskakovala. Povídala si s návštěvou a tu a tam 

strčila do pusy nějaké sousto panu Josefovi, nebo se ho na něco zeptala, ale 

záhy si odpověděla sama. Když chtěl pan Josef něco říci, jeho manželka 

dokončila větu za něj. Občas si postěžovala, že už pan Josef nic nedokáže sám, 
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že mu musí se vším pomáhat. Pan Josef někdy zareagoval na vnučku slovy: 

„No jo, malá“ nebo „No ten no jo, ten je náš“. 

Malá vnučka Anička si hrála se vším a neustále něco nosila dědečkovi. 

Podala svému dědečkovi ponožky, on si je vzal a začal si je oblékat. Jeho 

manželka mu přispěchala na pomoc, ale dědeček ji odstrčil a snažil se 

natáhnout si ponožky sám. I když mu to trvalo déle, než za pomoci jeho 

manželky, dokázal to. Po tom, co si navlékl ponožky, řekl vnučce: „Ta malá 

no, hodnej prcek“. Při loučení ještě pronesl: „Jedete domů, jo?“ To už se 

manželka nestačila divit a byla z toho dojatá. Nevěřila vlastním očím a uším, 

že pan Josef řekl smysluplnou větu. 

Příliš paternalistický (ochranitelský) přístup manželky pana Josefa měl 

nežádoucí účinky na jeho nezávislost a sebeúctu. Tím, že mu se vším 

pomáhala, i když v dobrém, ho zneschopňovala. Je jednodušší vyměnit pleny 

než pomoci nemocnému na toaletu. Z tohoto důvodu se člověk nemocný 

demencí stane inkontinentní, i když by to tak být nemuselo. Díky vnučce 

mohla vidět, že pan Josef dokáže některé věci sám. I když to mnohdy trvá déle, 

dává mu tím možnost využít zachovalé schopnosti a zažít pocit úspěchu, že 

ještě něco zvládne bez cizí pomoci. 
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6 Přístupy a metody práce se seniory s demencí 

Podle H. Janečkové je třeba při práci s lidmi s demencí mít na paměti 

zájem klienta – co podporuje jeho důstojnost a spokojenost a to zejména 

zajištěním takových služeb a pečovatelů, kteří s ním dokážou komunikovat a 

rozumějí jeho problematickému chování.
57

 Existuje řada metod, které jsou 

považovány za obecně přínosné a díky kterým u pacientů s demencí dochází k 

mnoha pozitivním vlivům. Proto by pečovatel neměl vynakládat úsilí naučit 

nemocného něco, na co jeho schopnosti již nestačí nebo jsou nenávratně 

ztraceny.
58

 Vzhledem k rozsahu a specifickému tématu své práce, se musím 

omezit pouze na výběr některých metod práce s těmito lidmi, které považuji za 

důležité z hlediska komunikace při práci s lidmi s demencí. Dle výše 

zmíněných autorů mnoho terapeutických přístupů „začíná na úrovni navázání 

kontaktu, aby jej dále rozvíjely a umožnily tak člověku s těžkým postižením 

prožít slast, emoci, vztah, které jsou důležité pro zlepšení kvality jeho života.“
59

 

Pečovatelé, kteří se starají o seniory s demencí, by se měli snažit tyto metody 

využívat, jelikož vedou ke zkvalitnění komunikace mezi pečujícím a 

nemocným. Pomáhají zlepšovat soužití a spolupráci nejen mezi nemocným a 

pečovatelem, ale i s dalšími členy rodiny a celým pečujícím týmem. 

V následující podkapitole se pokusím možnosti terapeutických přístupů 

podrobněji popsat a vyzdvihnout konkrétní příklady pozitivního působení na 

pacienty. 

 

6.1 Validace 

V této podkapitole představím metodu Validace a její využití v péči o 

seniory. O tuto metodu se zasloužila americká sociální pracovnice Naomi 

Feilová, hlavní principy popisuje ve své knize The Validation Breakthrough.
60

 

Jedná se o přístup, který vychází z humanistické psychologie, a který se opírá o 

toleranci, vcítění a empatické naslouchání. Jedná se o metodu komunikace, 
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prostřednictvím které je navazován a udržován kontakt s pacientem s demencí i 

v jeho konečném stadiu života. Feilová předpokládá, že i lidé trpící demencí 

potřebují uzavřít svou minulost a vyrovnat se se svým životem. Domnívá se, že 

odtud mohou plynout některé zvláštnosti jejich chování, které jsou pro běžného 

pozorovatele těžko pochopitelné. Úkolem pečující osoby je pak hledat příčiny 

a zdroje tohoto chování v minulosti člověka, ve vnitřních pocitech, které tento 

člověk prožívá a nemůže vyjádřit běžným způsobem. Všichni lidé jsou 

hodnotní, také nedostatečně orientovaní nebo dezorientovaní lidé, proto by se 

měl pečující učit empatii a naslouchání těmto lidem namísto jejich odsuzování 

a odsouvání do ústraní. Tím, že jejich chování a projevy přijímáme a 

respektujeme, dáváme tomuto chování smysl a cenu a tyto projevy vnímáme 

jako způsob, jímž nemocný člověk uspokojuje svoje potřeby.
61

 Hana 

Janečková píše, že „Validovat znamená: 

 Dávat hodnotu každému projevu člověka. 

 Respektovat člověka v jeho původních společenských rolích. 

 Komunikovat s člověkem o jeho tématu, nevnucovat jiná. 

 Orientovat se s pacientem/klientem v jeho světě.“
62

 

 

Feilová vytvořila metodu Validace proto, aby mohla komunikovat 

s jedinci s demencí. Cílem této metody není zlepšit zdravotní stav nemocných 

lidí, ale to aby se pečující osoba dokázala vcítit do reality dezorientované 

osoby a přizpůsobila tomu své chování. Důsledkem dezorientace nemocných 

osob bývá uzavření se do sebe a své minulosti. Minulost je pro ně jistotou a 

rádi se vrací ve svých vzpomínkách do doby, kdy byli soběstační. Vybavují si i 

negativní vzpomínky a zážitky, které potřebují vyřešit. Validace nehodnotí 

kriticky určitá rozhodnutí, která nemocný učinil, ale jejím úkolem je sdílet tyto 

zážitky. Tato metoda respektuje pocity a chování pacienta, které může být 

z pohledu pečovatele nevhodné. Pečovatel tak plně respektuje chování 

nemocného. Snahou této metody je poukázat na to, že i chování, které je pro 
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pečujícího v určitou chvíli nepochopitelné, má svůj důvod.
63

 Pečovatelé 

pomocí validace reagují na vypjaté situace jiným způsobem, než jsou zvyklí. 

Ve shrnutí je postup metody Validace následující: Abychom mohli začít 

s nemocným komunikovat, musíme být soustředění pouze na něj a nic nesmí 

odvádět naši pozornost (center). Jakmile jsme soustředění, můžeme si začít 

všímat pozorněji nemocné osoby (observe). Sledovat bychom měli každý její 

pohyb, gesto, mimiku a tím se můžeme doslova synchronizovat. Dalším 

krokem je najití empatie, což není jen pocit sympatie ale doslova nalézání 

emocí, které se ve druhém odehrávají. Abychom porozuměli druhému, musíme 

zvolit správné verbální a neverbální techniky, což je dalším krokem 

v komunikaci. Poslední zásadou je uzavřít konverzaci pozitivně,
64

 například: 

„Vaše oči září, vypadáte veseleji. Cítíte se tak?“    

Metoda Validace klade důraz na zachování a posílení lidské důstojnosti, 

zejména při výběru a respektování tématu seniora. V odborné publikaci 

Enhancing the quality of life in advanced dementia se můžeme dočíst, že tato 

metoda není určena pro speciálně vyškolené psychology, ale může být použita 

členy rodiny postiženého člověka, kteří díky této metodě mohou pochopit, co 

chce pacient sdělit.
65

 Ve studii efektivity metody Validace (study of the 

effectiveness of Validation Therapy), která byla prováděna Domově seniorů 

v Peckhamu, Jižním Londýně pravidelně hodinu týdně po dobu šesti měsíců, 

bylo zjištěno, že po použití této metody jsou jinak zmatení lidé méně nervózní 

a cítí se lépe. Zároveň bylo viditelné zlepšení pacientů v mluveném projevu, 

neverbální komunikaci a očním kontaktu, obecně byli pacienti více 

komunikativní.
66

 

 Tato metoda využívá řadu technik, které Feilová popisuje ve své knize. 

Můžeme sem zařadit například techniku navození pocitu důvěry, techniku 

reminiscence, užívání doteků, mluvení tichým hlubším hlasem, používání 

jednoduchých otázek (Kdo? Co? Kde?), popisování pocitů (Jak to bolelo? Jak 
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to vypadalo?)
67

a spoustu dalších. Když pacient bude chtít domů za rodinou, 

nemáme se mu z pohledu validace snažit vysvětlit, že žádnou rodinu nemá a že 

jediný domov je Domov seniorů, ale povídat si o jeho rodině a během 

rozhovoru můžeme zjistit, že touha jít domů za rodinou je vlastně vyjádřením 

potřeby mít u sebe blízkého člověka nebo potřeby bezpečí. Validací 

podporujeme člověka, který je dezorientovaný a dáváme mu sílu a prostor pro 

vyjádření jeho pocitů. Zároveň můžeme vidět zlepšení v komunikaci a celkové 

zlepšení kvality života postiženého seniora. 

 

6.2 Preterapie 

Preterapie je další možná metoda při práci s klientem s demencí, která 

umožňuje navázání kontaktu a budování vztahu s lidmi, kteří obtížně 

komunikují. Tuto metodu vytvořil G. Prouty, žák Carla Rogerse, jehož 

východiskem byla humanistická psychologie orientovaná na klienta.  Metoda 

preterapie nabízí řadu technik, kterými pečující podporuje nemocného, aby 

vyjádřil to, co prožívá uvnitř. Zároveň posiluje u klienta kontakt s realitou, 

kontakt se sebou samým a také kontakt s druhou osobou. Některé techniky jsou 

podobné technikám validace, které jsem zmínila výše, jako je např. dotek, 

kladení otázek, blízkost.  

Dále využívá techniky kontaktní reflexe, které poskytují nemocnému 

jakousi komunikační síť na všech možných úrovních, tudíž má na výběr mnoho 

možností, jak navázat kontakt s terapeutem. Prostředkem je důsledné 

uplatňování přístupu orientovaného na klienta, především při navázání 

komunikace, což je spojené s trpělivostí při navazování kontaktu 

s postiženými. Kontakt je velmi intenzivní a je prohlubován tak, aby mohl 

klient vyjádřit svou vnitřní potřebu a pocity, které může s pečujícím sdílet.
68

 

Pečující se snaží porozumět pacientovu vnitřnímu prožívání. Tato metoda 

umožňuje vyjádřit vnitřní přání jedince a může vést ke znovuobjevení slova, 

jehož pomocí pacient dokáže pojmenovat věci kolem sebe. Je „založena na 

principu zrcadlení, či též reflektování, což znamená, že terapeut pacientovi 
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zrcadlí to, co vnímá.“
69

 Základem je směřování ke konkrétní prožívané 

zkušenosti, tedy to, co skutečně vidíme a vnímáme – konkrétní zvuk, pocit. Je 

třeba, aby pečující nebo terapeut pochopil konkrétní zkušenost nemocného 

namísto interpretované. Aby pochopil skutečné prožívání nemocného člověka 

v okamžiku, kdy je „přítomen“. Pro snazší pochopení bych uvedla příklad 

obličejové reflexe. Pečovatel pozorně sleduje tvář pacienta a na její mimiku 

reaguje, např. „Teď se smějete“, „Nyní jste zamračený“. Další oblast reflexe je 

reflexe situace, nebo toho, jak se nemocný pohybuje. Reflexi situace můžeme 

vyjádřit např. slovy „Díváte se na mě“, „Ukazujete na kočku“
70

 atp. Tyto 

reflexe sledují emoce, které se nemocný snaží vyjádřit a pečovatel je tak 

podněcuje. Preterapie je účinná, když pečovatel zopakuje reflexi, na kterou 

nemocný člověk reagoval kladně a tím zvyšuje úspěšnost terapie. Využívání 

metody preterapie zvyšuje možnost efektivní komunikace, která by za jiných 

podmínek nebyla možná. 

 

6.3 Videotrénink interakcí 

Videotrénink představuje další metodu práce využitelnou při zlepšování 

péče o staré lidi, kteří mají problémy v komunikaci. Metoda v praxi probíhá 

tak, že běžná interakce mezi pacientem a pečujícím (lékař, sociální pracovník, 

rodinný příslušník), je snímána kamerou. Následně dochází k reflektování 

videa ze strany pečujícího, nebo školeného pracovníka ve videotréninku 

interakcí. Z videa jsou patrná negativa a pozitiva uskutečněné komunikace 

s klientem. Z tohoto záznamu je možné sledovat detailní analýzu komunikace, 

díky níž můžeme hledat nové možnosti pozitivních komunikačních 

dovedností.
71

 Například se můžeme zaměřit na sledování očního kontaktu 

s pacientem, nepatrné ale přesto důležité projevy neverbální komunikace, nebo 

volbu správných komunikačních vzorců. Umožňuje nám hledání cest k řešení 

problematických situací a k navázání účinného kontaktu s klientem, což vede 

k lepší spolupráci s ním. Pečující si tak může zpětně uvědomit chyby 

v komunikaci a snažit se je napravit. Samozřejmě můžeme najít nevýhody této 

                                                 
69

 PROUTY, G.; WERDE, V. D.; PORTNER, M. Preterapie, s. 17 
70

 MAHROVÁ, G.; VENGLÁŘOVÁ, M., Komunikace pro zdravotní sestry, s. 36-38 
71

 Srov. JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In MATOUŠEK, O. a kol. 

Sociální práce v praxi, s. 190 



 

48 

metody, jako je nesouhlas pacienta s natáčením nebo „strojený“ rozhovor. 

Nicméně domnívám se, že tento videotrénink může vést k sebereflexi 

pečujícího a následnému zlepšení komunikace s klienty. Videozáznam může 

pomoci najít řešení v situacích, které jsou obtížně řešitelné a vyčerpávající pro 

pečovatele. Díky videozáznamu je daná situace konkrétnější a hmatatelnější.
72

 

Zároveň umožňuje situaci si přehrát znovu a hledat tak další možné klíčové 

prvky pro lepší komunikaci. Díky tomu si můžeme všimnout i těch 

nejnepatrnějších reakcí nemocného člověka, kterých bychom si za jiných 

okolností nevšimli, protože se jimi nezabýváme. 

 

6.4 Reminiscence 

Návrat do minulosti ve vzpomínkách je pro starého člověka důležitý. 

Metoda reminiscence neboli práce se vzpomínkami může být při práci se 

seniory s demencí využita jak při individuální, tak při skupinové práci. Metoda 

vychází z faktu, že vzpomínání je pro seniory přirozenou aktivitou a využívá 

toho, co člověku s demencí zůstává alespoň do jisté míry zachováno - tj. 

dlouhodobé paměti. Reminiscence může podpořit různé aspekty, které jsou 

důležité pro kvalitu života člověka demencí. Využití práce se vzpomínkami má 

vliv jak na fyzický tak na psychický stav člověka, ve většině případů dochází 

k jeho zlepšení. Využíváním práce se vzpomínkami senioři potvrzují svou 

vlastní identitu a kontinuitu svého života. Vzpomínání probouzí příjemné 

pocity a je důležité pro posílení vztahu mezi pečovatelem a nemocným, protože 

pečující si může uvědomit, že se setkává s člověkem s vlastní historií, který si 

zaslouží zájem, lásku a úctu.
73

 Společně s člověkem vzpomíná pečovatel na 

věci, které jsou pro nemocného důležité. Těžit z toho může jak nemocný, tak 

pečující, který si uvědomí, co všechno člověk, o kterého se stará, prožil. 

Podnětem ke vzpomínání mohou být drobné staré předměty, fotografie, či 

sestavení životopisu s nemocným. Metoda reminiscence dovoluje využití všech 

kreativních technik. Další možností pro vzpomínání je sestavení knihy života, 

do které se kromě fotografií může vložit oblíbený recept, vzorek staré látky, 
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různá osvědčení, vzpomínkové předměty atp. Podobný význam má i 

vzpomínková krabice, která obsahuje drobné vzpomínkové předměty, které 

připomínají mládí a minulost nemocného člověka (deníky, památníky, hračky, 

obaly od potravin, kuchyňské potřeby atp.). Další možností může být vytvoření 

vzpomínkové místnosti, která všechny tyto předměty obsahuje a umožňuje 

další možnosti, jako je poslech hudby, sledování filmu. Pro tuto metodu je 

důležité, když pečující dobře zná člověka, o kterého se stará, protože se díky 

tomu může cíleně vyhnout bolestivým nebo nepříjemným tématům, které by 

mohly vyvolat u člověka s demencí nepříjemné pocity nebo agresi. 

Reminiscence by měla být příjemným zážitkem a podporou důstojnosti 

nemocného.
74

 

Pro oblast komunikace lidí s demencí je reminiscence také velmi 

vhodným nástrojem. Reminiscenční setkání a reminiscenční kreativní tvorba 

podporují komunikaci, neboť vzpomínky nemusejí být sdíleny pouze verbální 

formou, ale i zpěvem, tancem, pohybem, výtvarným sdělením či dramatickým 

vyjádřením a tím dávají velký prostor pro komunikaci seniorů, kteří se 

verbálně vyjadřují jen s obtížemi.  

Komunikace s pacientem s demencí v reminiscenční terapii není jen 

prostředkem, ale také jedním z cílů terapie. Předpokladem pro úspěšnou terapii 

je pozorné naslouchání pečovatele, zapamatování si jednotlivých důležitých 

událostí nemocného (pro pozdější navrácení k těmto událostem), empatický 

přístup, zjevný zájem o sdělení pacienta a schopnost citlivě zvládat negativní 

emoce
75

 nemocného. Měli bychom volit taková témata ke vzpomínání, která 

jsou spojena s pozitivními emocemi (svatba, oslavy, vaření, recepty, škola, 

lásky, atp.). 

 

6.5 Bazální stimulace 

Koncept Bazální stimulace umožňuje navodit zklidnění u neklidných či 

agresivních lidí, orientaci v prostoru a čase a aktivizovat takto nemocné ke 

smysluplným aktivitám. Základem konceptu bazální stimulace při péči o lidi 
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s demencí je pochopit jejich potřeby a situaci, ve které se nacházejí a sestavit 

podle těchto potřeb, cílů a biografie nemocného individuální plán péče. Každý 

má jiné návyky a postupy při sebeobslužných činnostech a tato metoda se je 

snaží zachovat v co největší míře. Friedlová charakterizuje tuto metodu jako 

„vysoce kvalifikovaný soubor terapeutických postupů, jejichž cílem je 

přizpůsobit se životní situaci seniora a poskytnout mu v jeho individuální a 

aktuální životní situaci vhodné a odpovídající stimuly v oblasti kognitivní, 

pohybové a komunikační.“
76

 Pomocí stimulace lidských smyslů dochází 

k uvědomování si vlastního těla a také sebe sama. Cílená stimulace nám 

umožní vyvolat vzpomínky, které jsou uchovány v paměťových drahách.  

Základní dělení je na stimulaci somatickou a stimulaci vestibulární. 

Somatická stimulace využívá prvky paměťových pohybových schémat, její 

formou je dotek. Lidské tělo přijímá skrze pohyb a dotek mnoho informací, 

proto je stimulace důležitá u lidí, kteří se již pohybovat nemohou. Somatická 

stimulace pomáhá v uvědomování si vlastního těla pro udržení si kognitivních, 

pohybových a komunikačních schopností. U nemocných, kteří jsou upoutáni na 

lůžko, tyto stimuly chybí, proto je důležitá role pečovatele. Skrze dotek se 

k nemocnému dostává mnoho impulsů ze zevního prostředí, které mají velký 

význam. V praxi se jedná o asistovanou koupel, asistovanou toaletu, asistované 

krmení a jiné sebeobslužné činnosti. Taktilně-haptická stimulace poskytuje 

lidem s demencí smysluplné stimulace.
77

 Základem je dotek, který pacienta 

uklidňuje a dává mu jistotu. Musíme vymezit místo doteku při návštěvě 

nemocného, např. rameno a to musí všichni respektovat a při každém odchodu 

a příchodu se dotknout ramene nemocného, který bude vědět, že to znamená 

vítání či loučení. Tento dotek je podpořen verbálními projevy. Je nazýván jako 

cílený či iniciální dotek.  

 

Bazální stimulace klade důraz na každý dotek pečovatele a všímá si, jak 

na nemocného působí a zda mu navozuje příjemné pocity. Každý dotek nám 

říká něco jiného, proto je důležitým faktorem v mezilidské komunikaci. Cílem 
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Konceptu Bazální stimulace je podporovat pacientovo vnímání o sobě samém 

tak, aby si uvědomoval vlastí identitu
78

 a celkové zlepšení orientace v prostoru 

a čase. Záleží na pečujícím, jak bude vnímavý k neverbálnímu vyjadřování 

nemocného, který se snaží vysílat signály pro komunikaci. 

Při komunikaci s nemocným se snažíme dodržovat základní pravidla, 

jimiž se tato metoda řídí a která jsou nazvána Desatero bazální stimulace: 

 

1. Přivítat se a rozloučit s nemocným vždy stejnými slovy.  

2. Dodržovat iniciální dotek.  

3. Hovořit zřetelně, jasně a ne příliš rychle.  

4. Nezvyšovat hlas a hovořit přirozeným tónem.  

5. Dbát, aby naše mimika, tón našeho hlasu a gestikulace odpovídaly 

významu našich slov.  

6. Používat takovou formu komunikace, na kterou byl klient zvyklý.  

7. Nepoužívat v řeči zdrobněliny.  

8. Nehovořit s více osobami najednou.  

9. Při komunikaci redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.  

  10. Umožnit reagovat pacientovi na naše slova.
79

 

 

6.6 Kazuistika 

Paní Helena byla umístěna do Domova pro seniory ve svých 70ti letech 

z důvodu nesoběstačnosti. Již dlouhou dobu k ní domů dojížděla pečovatelská 

služba, která pomáhala paní Heleně se základními úkony, jako je umývání, 

stříhání vlasů, či dovážení obědů. V ostatních situacích si dokázala paní H. 

pomoci sama a nevyžadovala zvýšenou pozornost. Situace se však natolik 

                                                 
78

Srov. HOLMEROVÁ, I.; JAROLÍMOVÁ, E.; SUCHÁ, J. a kol. Péče o pacienty 

s kognitivní poruchou, s. 247-250 
79

Bazální stimulace. Dotek o.p.s. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné 

z: http://www.pecovatelstvi-dotek.cz/wp-content/uploads/bazalni-stimulace.pdf  

http://www.pecovatelstvi-dotek.cz/wp-content/uploads/bazalni-stimulace.pdf


 

52 

zhoršila, že paní Helena byla přestěhována do Domova pro seniory, s čímž se 

zpočátku nemohla smířit. Měla značné potíže s adaptací v zařízení. Nyní 

v Domově oslavila 75 let a její stav se výrazně zhoršil. Paní Helena trpí 

demencí ve druhém stadiu. Její schopnosti nejsou vážně omezené, plně si 

uvědomuje dění kolem sebe. Trpí občasnými výkyvy nálad, nevěří svému 

okolí, ale není nijak konfliktní či agresivní. Občas zapomíná, co chtěla říci, 

nebo kam si uložila své věci. Paní H. byla poslední dobou smutná a nechtěla se 

účastnit žádných aktivit, co zařízení nabízelo. Ani po tak dlouhé době se 

seniorka nedokázala smířit s tím, že opustila svůj domov a byla umístěna 

v tomto zařízení. Z tohoto důvodu odmítala vycházet z pokoje a využívat 

aktivit, co zařízení nabízí nebo si jen povídat s ostatními obyvateli domova. 

Často seděla na židli ve svém pokojíku a koukala se do zdi, nebo si prohlížela 

noviny. Na pokoji byla sama, neboť její spolubydlící byla dočasně 

hospitalizována. Jediný, s kým se občas mohla bavit, byla uklízečka či sociální 

pracovnice, která se občas přišla zeptat, jak se paní má. Přibližně dvakrát do 

týdne si sbalila nějaké věci a rozhodla se odejít domů za svou zesnulou 

matkou. Personál většinou pozamykal dveře a paní na recepci ji poslala zpět do 

svého pokoje se slovy: „Vaše matka zemřela. Nemáte kam jít. Vraťte se do 

svého pokoje.“ Jindy zas někdo u dveří seniorku popadl a odvedl do jejího 

pokoje a zapnul jí televizi. Tato situace se často opakovala, proto bylo nutností 

nějak ji řešit.  

Personál se rozhodl využít výše uvedené metody Validace, pomocí 

které se snažil komunikovat s nemocnou seniorkou.  

Všichni zaměstnanci byli poučeni, jak využívat tuto metodu a 

následující týden vypadala situace jinak. Když se rozhodla paní Helena odejít, 

nebyla konfrontována s jasnou odpovědí „NE“, ale kdokoliv ji z pečovatelů 

potkal, se jí snažil postupnými kroky vést žádoucím směrem. Pečovatelé se 

snažili citlivě pracovat s původním tématem paní Heleny, a postupně s ním 

pracovat. To znamená, že neřekli: „Ne, ven jít nemůžete, vaše matka již 

nežije.“ Touto odpovědí by ji mohli přivést k rozpakům či agresi. V tuto chvíli 

se snažili nabízet možná řešení. Například řekli: „Já vím, že chcete jít ven. 

Mohu jít s vámi, jestli vám to nevadí. Jen tu něco dodělám a můžeme jít. 

Můžete mi mezitím vyprávět, co jste jako malá dělala venku?“  
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Na tomto přístupu můžeme vidět citlivost a pozitivní přístup 

k nemocnému s demencí. I když může být náročné takto jednat s každým, měli 

bychom mít na mysli, co prospívá těmto lidem, protože tu jsme pro ně. 

 

6.7 Shrnutí 

Vybrané techniky práce s osobami se syndromem demence nám 

ukázaly pojetí člověka s demencí jako osoby se stejnou důstojností, jako mají 

všichni staří lidé bez této nemoci. Uvedené metody se snaží rozvíjet a udržet 

zachované schopnosti lidí s demencí a jejich hlavním cílem je vytváření 

takových podmínek pro život seniorů s demencí, které respektují jejich 

důstojnost. Toho se snaží docílit tím, že udržují sociální kontakty s nemocným, 

využívají zachovalé schopnosti a podporují člověka v co nejvyšší míře 

soběstačnosti. Jednotlivé metody výrazně kvalitně ovlivňují celkový stav 

jedince s Alzheimerovou demencí. Většina metod klade důraz na laskavost 

v přístupu, individuální přístup, nonverbální komunikaci a fakt, že nemocný 

vnímá mnohdy více, než se pečujícímu může zdát. Je tedy třeba přizpůsobit 

metody komunikace změněné schopnosti nemocného přijímat a zpracovávat 

informace a posilovat ty schopnosti, které zůstaly zachovány. Metody jsou 

vhodné pro pacienty ve druhém a třetím stadiu demence, u nichž se vyskytují 

problémy v komunikaci s druhými. 

Více o různých metodách se může pečovatel dočíst v mnoha odborných 

knihách. Existují také školení, která nabízí uvedení do problematiky práce 

s lidmi s demencí a specifika přístupu k těmto lidem. Prostřednictvím těchto 

kurzů si může pečovatel vyzkoušet praktický nácvik komunikace s člověkem 

s demencí. Důležité je vědět, že už samotná znalost těchto technik může péči o 

člověka s demencí zkvalitnit. 
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Závěr 

Díky této práci jsem mohla lépe proniknout do problematiky lidí 

trpících demencí. 

Ve své práci jsem se zabývala tématem demence, hlouběji jsem popsala 

příznaky a stadia této nemoci, s cílem lépe pochopit chování lidí trpících touto 

chorobou. Zabývala jsem se komunikací s lidmi s demencí a důstojností takto 

nemocných lidí. Problematika komunikace s lidmi trpícími demencí, je 

podrobně zpracovaná v mnoha odborných publikacích a lze z ní načerpat 

mnoho poznatků. Práce poukazuje na fakt, že ani starý a nemocný člověk 

nemůže ztratit svou lidskou důstojnost, protože je to podstata lidské bytosti. 

Zjistila jsem, že existuje řada metod, které se zabývají efektivní 

komunikací se seniory s demencí. Rozsah práce mi však neumožnil zabývat se 

všemi metodami, proto jsem podrobněji popsala pět z nich, metodu Preterapie, 

Validace, Videotrénink interakcí, Koncept bazální stimulace a metodu 

Reminiscence. Domnívám se, že mnoho lidí volí nevhodné způsoby 

komunikace s těmito lidmi a zapomíná na to, že existují odborné přístupy, jak 

vést kvalitní komunikaci s klienty trpícími demencí. Zároveň se komunikaci 

s člověkem s demencí nepřikládá takový význam, jaký skutečně má. Na závěr 

každé kapitoly jsem umístila kazuistiku, aby si čtenář mohl spojit teorii s praxí 

a lépe pochopil nabízené téma. Kazuistiky nejprve vylíčí situaci a poté reagují 

na nevhodný způsob komunikace či péče o nemocného a navrhují lepší řešení 

za použití uvedených metod nebo efektivních principů komunikace s takto 

nemocnými lidmi.  

Závěrem bych chtěla říci, že profesionální sociální pracovník by měl 

hledat možné způsoby efektivní komunikace, aby aktivizoval seniory 

s demencí k interakci s okolím a zároveň zachoval důstojnost nemocného 

člověka. Měl by volit takové metody, které budou člověku s demencí příjemné, 

budou pro něj povzbuzením a motivací. Uvedené informace ohledně 

komunikace s lidmi s demencí umožní pečovatelům vyvarovat se 

nerealistických očekávání od osob, které demencí trpí.  
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