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Příloha č. 1 

Test IADL (Instrumental Activities of Daily Living) 
 

Činnost Hodnocení 
Bodové 
skóre 

1. telefonování vyhledá samostatně číslo, vytočí je 10 
  zná několik čísel, odpovídá na zavolání 5 
  nedokáže použít telefon 0 
2. transport cestuje samostatně dopravním prostředkem 10 
  cestuje, je-li doprovázen 5 
  vyžaduje pomoc druhé osoby,speciálně 

upravený vůz apod. 0 
3. nakupování dojde samostatně nakoupit 10 
  nakoupí s doprovodem a radou druhé osoby 5 
  neschopen bez podstatné pomoci 0 
4. vaření uvaří samostatně celé jídlo 10 
  jídlo ohřeje 5 
  jídlo musí být připraveno druhou osobou 0 
5. domácí práce udržuje domácnost s výjimkou těžkých prací 10 
  provede pouze lehčí práce nebo neudrží 

přiměřenou čistotu 5 
  potřebuje pomoc při většině prací nebo se 

práce v domácnosti neúčastní 0 
6. práce kolem domu provádí samostatně a pravidelně 10 
  provede pod dohledem 5 
  vyžaduje pomoc, neprovede 0 
7. užívání léku samostatně v určenou dobu správnou dávku, 

zná názvy léku 10 
  užívá, jsou-li připraveny a připomenuty 5 
  léky musí být podány druhou osobou 0 
8. finance spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a 

výdaje 10 
  zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc se 

složitými operacemi 5 
  neschopen bez pomoci zacházet s penězi 0 

Hodnocení stupně závislosti v instrumentálních všedních činnostech: 
0-40 bodů : závislý v IADL 
45-75 bodů : částečně závislý v IADL 
80 bodů : nezávislý v IADL 
 

Zdroj: Upraveno dle Zavázalové H. a kol., 2001
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Příloha č. 2 
Test ADL (Activities of Daily Living) 

 

Činnost Hodnocení Bodové skóre 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 10 
  s pomocí 5 
  neprovede 0 
2. oblékání samostatně bez pomoci 10 
  s pomocí 5 
  neprovede 0 
3. koupání samostatně nebo s pomocí 5 
  neprovede 0 
4. osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5 
  neprovede 0 
5. kontinence stolice plně kontinentní 10 
  občas inkontinentní 5 
  trvale inkontinentní 0 
6. kontinence moči plně kontinentní 10 
  občas inkontinentní 5 
  trvale inkontinentní 0 
7. použití WC samostatně bez pomoci 10 
  s pomocí 5 
  neprovede 0 
8. přesun lůžko-židle samostatně bez pomoci 15 
  s malou pomocí 10 
  vydrží sedět 5 
  neprovede 0 
9. chůze po rovině samostatně nad 50 m 15 
  s pomocí 50 m 10 
  na vozíku 50 m 5 
  neprovede 0 
10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 10 
  s pomocí 5 
  neprovede 0 

Hodnocení stupně závislosti v instrumentálních všedních činnostech: 

0-40 bodů : vysoce závislý 

45-60 bodů : závislost středního stupně 
65-95 bodů : lehká závislost 

100 bodů : nezávislý 
 
Zdroj: Upraveno dle Zavázalové, H. a kol., 2001
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Příloha č. 3  
 
Test MMSE (Mini Mental State Examination) 
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Příloha č. 4 
 
Zásady komunikace s geriatrickými pacienty 
 
Desatero komunikace se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením 

1. Respektujeme identitu pacienta a důsledně jej oslovujeme jménem nebo odpovídajícím titulem. Nevyžádaná 
familiární oslovení „babi“ nebo „dědo“ jsou ponižující. 

2. Důsledně se vyhýbáme infantilizaci (zdětinšťování) starého člověka. Ani s nemocnými se syndromem demence 
nehovoříme jako s dětmi (ani formou, ani obsahem). 

3. Při komunikaci s geriatrickými pacienty se zdravotním postižením a při jejich ošetřování cílevědomě chráníme 
pacientovu důstojnost. Snažíme se vyloučit podceňování a nepodložené přisuzování závažných funkčních 
deficitů (například v kognitivní oblasti). 

4. Chráníme seniory před časovým stresem, počítáme se zpomalením psychomotorického tempa a se zhoršenou 
pohyblivostí. 

5. Složitější nebo zvláště důležité informace (termíny vyšetření, přípravu na ně, způsob užívání léků) několikrát 
zopakujeme nebo raději ještě napíšeme na list papíru. 

6. Aktivně, ale taktně ověříme možné komunikační bariéry (porucha sluchu, zraku apod.) a tomu přizpůsobíme 
komunikaci. 

7. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli pacienta, mluvíme srozumitelně a udržujeme oční 
kontakt. Při pochybnostech ověřujeme správné využití kompenzačních pomůcek. 

8. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas; porozumění řeči se ve stáří zhoršuje v hlučném prostředí, proto 
„nepřekřikujeme“ jiný hovor, rozhlas, televizi, ale snažíme se hluk odstranit. 

9. Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu nebo při uléhání na vyšetřovací lehátko vždy nabízíme (úměrně 
zdravotnímu postižení pacienta), ale nevnucujeme. Umožňujeme používání opěrných pomůcek (hole, 
chodítka). Zdravotnická zařízení sloužící seniorům by měla být snadno přístupná, bezbariérová, s dostatečným 
osvětlením, s protiskluzovou úpravou podlah a s přehledným značením. 

10. Při ústavním ošetřování by komunikace i ošetřovatelská aktivita měla cílevědomě směřovat k podpoře a 
k udržení (obnově) soběstačnosti křehkého starého člověka se zdravotním postižením, nikoli předčasně 
předpokládat její ztrátu a vést k imobilizaci. 

Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence 

1. Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (například rozhlasové vysílání), ujistíme se, že 
pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační pomůcky (naslouchadla) a že netrpí komunikační 
poruchou ve smyslu afázie. 

2. Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, omezujeme prudké 
pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta. 

3. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. 
4. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, žargonu, ale i frázím či ironicky míněným protimluvům. 

Používáme výrazy pacientovi známé a přiměřené. Používáme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům, a 
pokud je to možné, tak na předměty, osoby nebo části těla, o nichž hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco 
správně nepochopil, použijeme jinou formulaci a neopakujeme stejná slova. 

5. Aktivně navazujeme a udržujeme oční kontakt a průběžně ověřujeme, zda pacient našim informacím správně 
porozuměl, důležité údaje píšeme navíc na list papíru. Pro získání pozornosti, případně pro zklidnění 
používáme dotek. 

6. Využíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme a umožňujeme i u pacienta. Jsme 
vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti. 

7. Dáme jasně najevo, když odcházíme, a zopakujeme, zda jen na chvíli (vrátíme se, komunikace či zdravotnická 
procedura neskončila), nebo zda konzultace skončila. 

8. Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho schopnostem. Právě nemocné se 
syndromem demence pečlivě informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, jimž se mají 
podrobit. Během výkonu s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme. 

9. Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich ponižování, posilujeme jejich 
autonomii a možnost rozhodovat o sobě. 

10. Při komunikaci posilujeme orientaci pacienta osobou, místem i časem, oslovujeme jej důstojně jménem nebo 
tak, jak si sám přeje či vyžaduje. 
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Příloha č. 5 
 

Addenbrookský kognitivní test 
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Příloha č. 6 
 

a) Obrázky mikroskopických změn mozku u pacienta s Alzheimerovou nemocí a 

srovnání s normálním stavem u zdravého člověka: 

 
 

Zdroj: http://www.nudz.cz/adcentrum/klinicka_cast.html 

 

 

Zdroj: http://www.dreamstime.com/stock-photos-alzheimer-disease-image27017453 
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Zdroj:http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-alzheimer-s-disease-

image26701145 

 

b) První pacientka Dr. Aloise Alzheimera  

 
Zdroj: http://www.slideshare.net/sanilmlore/alzheimers-disease-29439517 
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Příloha č. 7 
 

Reminiscenční kufřík 
 

 
 

 
Zdroj: převzato z knihy od SCHWEITZER, Pam, TRILLING, Angelika. Making Memories 

Matter. 
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Příloha č. 8 
 

Tvořivá odpoledne v denním stacionáři 
 

 
 

 
 

Zdroj: vlastní foto archiv autorky 
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Příloha č. 9 
 

Kognitivní rehabilitace - skládání mapky 
 

 
 

Zdroj: vlastní foto archiv autorky 
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Příloha č. 10 
 
Seznam otázek k rozhovorům s pracovníky v odborných zařízeních 
 

Identifikační údaje: Ž/M 

1. Kolik let pracujete v oboru a v jakém pracovním zařazení? 

2. Jak dlouho pracujete v přímé práci s klienty s demencí? 

3. O kolik klientů se staráte v rámci aktivizace? 

4. Kteří pracovníci se věnují aktivizaci? 

5. Proč si myslíte, že je vhodné/nutné využívat aktivizaci? 

6. Jakých forem aktivizace nejčastěji využíváte ve vašem zařízení? 

7. Jak působí aktivizace na klienta? 

8. Máte nějaký kurz či další vzdělání na to, jak využívat aktivizační přístupy v praxi? 

9. Používáte při aktivizaci některé z pomůcek? 

10. Uveďte konkrétní příklad či zkušenost, kdy se Vám osvědčila konkrétní technika 

právě u klienta s demencí. 

11. Pozorujete na klientech změny či zlepšení? 

12. Můžete říci, zda je něco, co působí na klienty pozitivně/negativně? 

13. Dáváte přednost určité technice? Máte s některou dobré zkušenosti? Jaké jsou její 

výhody a nevýhody? 

14. Kde provádíte aktivizaci (speciální místnost, denní místnost, jídelna, u stolu, 

postel)? 

15. Pracujete s klienty ve všech stádiích demence? Pokud ano, jak se liší jednotlivé 

formy aktivizace? Jsou lidé ve skupině rozděleni podle stádií demence? 

16. Které formy aktivizace lze rozhodně využívat s klienty v 1. a 2. stupni demence? 

17. Které formy aktivizace využíváte při práci s klienty ve 3. a 4. stadiu demence? 

18. Jsou mezi účastníky aktivizačních činností pouze klienti s AN nebo i s jinou 

formou demence, případně bez kognitivní poruchy? 

19. Využíváte pouze skupinových forem aktivizace nebo i individuální práce s klienty? 

20. Jaká témata vybíráte pro aktivizaci (v případě reminiscence, kognitivního 

tréninku)? 

21. Kde se nejčastěji inspirujete při přípravě aktivizačních činností? 

22. Myslíte si, že klienti preferují některou z aktivizačních metod? Která to je? Mají 

možnost volby? 
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23. Ve kterých oblastech pomáhá klientům aktivizace? 

24. Sledujete pozitivní vliv na kognitivní funkce u konkrétních forem aktivizace 

(reminiscence, kognitivního tréninku)? 

25. V čem vidíte přínos aktivizace Vy osobně?  

26. Myslíte si, že by klienti měli zájem o další formy aktivizace nebo jejich rozšíření? 

27. Máte zájem o prohlubování dalších znalostí z oblasti aktivizace? 

28. Probíhá aktivizace pravidelně nebo je součástí péče? 

29. Využíváte nějaké kreativní techniky při práci s klienty? 

30. Spolupracujete v rámci konkrétních forem aktivizace s rodinnými příslušníky? 

31. Spolupracujete s jinými zařízeními, předáváte si své poznatky a zkušenosti? 

32. Máte nějaké vlastní nápady a připomínky/náměty k provádění aktivizace? 


