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Úvod 

Tato příručka vymezuje základní pojmy a teorie týkající se 
multifaktoriálního procesu stárnutí a stáří. Je určena pro všechny, kteří 
se s tímto fenoménem setkávají, nebo se o něm chtějí'nčco dozvědět. 
Mezi hlavní cílové skupiny by měli patřit zejména pedagogové a 
studenti. Mým cílem však je, aby v příručce našli zdroj poučení lidé 
každého věku, neboť toto téma je ve velké míře součástí života 
každého z nás. 

Stáří není samozřejmostí, ale je odrazem schopnosti adaptace, 
životního stylu a genetických předpokladů. V silách každého člověka 
je do určité míry během života ovlivnit toto poslední ontogenetické 
období ať už pozitivním, nebo negativním směrem. 
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Kapitola 1 

Co je to stáří? 
Stáří tvoří poslední etapu našeho ontogenetického vývoje. Je to 
závěrečná etapa času, kteiý nám byl na tomto světě vyměřen. Členění 
lidského života na ontogenetická období je založeno na anatomických 
a fyziologických změnách, které jsou pro jednotlivá období typické. 
Členění různých odborníků se může drobně lišit. Pro ukázku si 
uvedeme rozdělení podle SZO (Světové zdravotnické organizace, 
v anglickém jazyce WHO - World Health Organization) 
ve zkrácené podobě: 

1) období středního věku (45-60) 
2) období stárnutí (60-75) 
3) období starého věku (75-90) 
4) období stařecké (nad 90) 

Vymezení základních pojmů 
Gerontologie je multidisciplinární a komplexní věda, která zkoumá 
stáří a stárnutí z různých aspektů. Gerontologie sociální se zabývá 
vztahem starého člověka ke společnosti. Gerontologie teoretická 
zkoumá mechanismy stárnutí, formuluje teorie a hypotézy stárnutí. 
Gerontologie klinická se zabývá zvláštnostmi zdravotního stavu a 
chorob ve stáří. Jde tedy o geriatrii v širším slova smyslu. Geriatrie je 
lékařský obor, který ve spolupráci s dalšími odbory pečuje o seniory . 

Pojem důchodce versus senior 
Jak máme důstojně označovat člověka pokročilého věku, na kterém se 
začínají projevovat známky stárnutí? V českém jazyce se pro takového 
člověka vžil pojem důchodce. Je však tento pojem správný? Důchodce 
je obecně příjemce nějaké formy důchodu a ta může být různá. Máme 
například důchody sirotčí, vdovské, nebo invalidní. Z toho jasně 
vyplývá, že důchodce nemusí být vždy člověk vyššího věku. Pojem 
seniora používá Světová zdravotnická organizace a mnoho odborníků. 
A jak se na to dívá náš český právní řád? Ten vymezuje důchodce 
jako příjemce nějaké formy důchodu. Pojem senior vůbec nezná, ale 
uvádí pouze termín „starý občan, který dosáhl rozhodného věku pro 
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přiznání starobního důchodu". Český jazyk nám nabízí další dva 
pojmy „stařec" a „stařena", které však vyvolávají představu opravdu 
starého člověka. Bylo by potřeba vyjasnit tento základní pojem 
v českém jazyce, aby existovalo jasné označení pro tuto skupinu 
obyvatel. V tuto chvíli je jen na vás, jaký pojem chcete a budete 
používat. 

Kapitola 2 

Co je to stárnutí? 
Jak jsme již řekli, stáří tvoří poslední etapu ontogenetického vývoje. 
Jaký je rozdíl mezi stářím a stárnutím? Stárnutí je přechodný děj 
směřující do stáří. Jde o období následující po dospělosti, ve které 
jedinec dospěl k vrcholu svých fyzických a psychických sil. Jedná se o 
přirozený děj, který můžeme chápat v různých souvislostech. Pokud 
stárnutí chápeme jako délku existence, pak lze říci, že člověk stárne od 
té doby, co se narodil. Na buněčné úrovni člověk stárne od samého 
oplození vajíčka. Můžeme rovněž chápat stárnutí jako proces, kdy se 
začínají projevovat zřetelné známky stárnutí. Těmto změnám se říká 
involuční a může se jednat o změny fyzické, psychické a také sociální. 

Proč stárneme? 
Kolika let se můžeme dožít? Dá se předpokládat, že člověk se může 
dožít až 120 let. Na člověka však v průběhu jeho života působí řada 
nepříznivých faktorů, které tuto dobu významně zkracují. Pokud dojde 
k zániku organismu, vždy je to z důvodu selhání nějaké jeho části. 
Obvykle nedochází ke smrti všech orgánů najednou. Je to z důvodu 
nerovnoměrného stárnutí jednotlivých orgánů v těle, říká se např. : 
„Měl srdce jako mladík, ale selhaly mu ledviny". 

Teorií stárnutí se zabývali největší myslitelé v každé době. 
Snaha uchovat si mládí a zdraví vedla alchymisty k hledání kamene 
mudrců, pramene živé vody a dalších zázračných prostředků. Teorie 
stárnutí se v průběhu času značně měnily. Mezi ty nej modernější patří 
teorie volných radikálů a genetické teorie stárnutí. Žádná z nich však 
zatím zcela uspokojivě nevysvětlila tak rozmanitý a složitý jev, jako je 
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stárnutí. Lze se tedy domnívat, že se jedná o multifaktoriální jev (jev, 
který má více příčin). 

Kapitola 3 

Teorie stárnutí 

Teorie volných radikálů 
Volné radikály jsou atomy obsahující ve vnější elektronové sféře 
nepárový elektron. Při homolytickém štěpení chemické vazby vznikají 
dva volné radikály, které jsou velmi reaktivní. Označujeme je 
symbolem • (např. H*). Volné radikály působí na biologicky důležité 
makromolekuly jako jsou lipidy, bílkoviny a nukleové kyseliny. 
Výsledkem reakce volného radikálu a makromolekuly může být ztráta 
enzymatické aktivity bílkovin, ztráta informací u DNA. Organismus 
má obranné mechanismy vůči volným radikálům. Může dojít kjejich 
neutralizaci nebo vychytání tzv. scanvengery (vychytávači). Volné 
radikály pravděpodobně podporují proces stárnutí. Ovšem ani tato 
teorie nevysvětlila všechny otázky zcela uspokojivě. 

Genetické teorie stárnutí 
Důležitým faktorem stárnutí je dědičnost. Existují rodiny, jejichž 
členové se dožívají velmi vysokého věku. Z toho lze usuzovat na vliv 
genetických faktorů. Pro příklad si uvedeme dvě genetické teorie 
stárnutí. 

<$>Teor/e naprogramovaného stárnutí říká, že stárnutí je 
geneticky determinovaný jev. Dochází k uplatnění určitého 
genetického programu, ve kterém je naplánována „cesta" stárnutí. 
Vědci se v současné době snaží objevit gen, který je zodpovědný za 
stárnutí. Při dalším vývoji vědy bychom byli časem schopni tento gen 
ovlivňovat. 

<$>Teorle mutací. Při buněčném dělení je pravděpodobnost vzniku 
mutace velmi nízká. Mutace můžeme rozdělit na pozitivní, neutrální a 
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negativní. Většina mutací spadá do skupiny negativních. Pokud 
k mutaci dojde, má tělo mechanismy, kterými může chybu napravit. 
Ve stáří je tato schopnost zpomalena nebo zcela omezena. Dochází tak 
k nahromadění chyb, které nepříznivě ovlivňují proces stárnutí. 

Kapitola 4 

Mýty o stáří (podle Haškovcové, 1990) 
O posledním ontogenetickém období panuje spousta mylných 
představ a mýtů. Jejich vznik pravděpodobně podněcuje náš strach 
ze stáří a zcela povrchní vědomosti a představy o tomto jevu. 

Mýtus falešných představ 
Lidé se všeobecně domnívají, že starý člověk nárokuje pouze 
ekonomické a materiální zabezpečení. Jinak řečeno, že ke svému štěstí 
potřebuje pouze peníze a nikoliv péči a lásku. Značně se opomíjí 
zabezpečení citové a sociální, které významně ovlivňuje zdravotní 
stav seniora. 

Mýtus zjednodušené demografie 
Tento mýtus vznikl na základě chybné představy, že starým se člověk 
stává dnem odchodu do důchodu. Větší část mladé generace se 
domnívá, že odchodem do důchodu končí aktivní život a dále už bude 
následovat jen strastiplné stáří. 

Mýtus homogenity 
Stáří se nám jeví homogenní (stejnorodé). Senioři nám připadají 
vzhledově a povahově stejní. Domníváme se, že podobně tráví také 
svůj volný čas. Mčli bychom si však uvědomit, že stárnutí je proces 
individuální a jak jej strávíme je zcela na nás. 

Mýtus neužitečného času 
Mladá generace si často myslí, že staří lidé ve svém volném čase 
nedělají nic zajímavého. Věnují se podle jejich slov nicnedělání, popř. 
pouze pasivním aktivitám. Je dobré přiznat, že využití volného času 
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závisí na zdravotním stavu seniora. Je nespravedlivé považovat 
seniory za neužitečné, protože nechodí do práce. Je třeba si uvědomit, 
že senior již svůj díl odpracoval a má tedy nárok na odpočinek. I my 
tento nárok budeme jednou uplatňovat. Zvykli jsme si posuzovat 
užitečnost podle ekonomického přínosu. Není to však příliš úzký 
pohled? Každý jedinec a tedy i senior má svoje místo ve společnosti, 
ze kterého vyplývají práva i povinnosti. Senioři často pomáhají 
s vnoučaty, radí svým dětem, mohou využít svých bohatých 
zkušeností. Na druhé straně mají právo na vlídné zacházení, péči a 
smysluplné využití svého času atd. 

Mýtus ignorance 
Starý člověk pro společnost často není rovnocenným partnerem. 
Vnímáme ho jako oslabeného jedince. Někdy se snad i domníváme, že 
nám ani nestojí za pozornost. On už si přece svůj život prožil a teď už 
nic nepotřebuje. Je ho tedy možné přehlížet a ignorovat. Pokud 
nezlepšíme generační vztahy, je více než pravděpodobné, že se k nám 
budou takto chovat naši vnukové. 

Kapitola 5 

Stáří a jeho projevy 

Projevy stáří můžeme zjednodušeně rozdělit do 3 skupin. Jde o oblast 
biologickou, sociální a psychologickou. 
•Biologické Stárnutí organismu většině lidí nahání strach. Je to 
proces nevyhnutelný, ale rozhodně ovlivnitelný. Záleží na životním 
stylu, výživě a tělesné kondici. Fyzické změny postihují všechny 
tělesné soustavy. Jen pro představu uvedeme některé výrazné změny. 
V průběhu života dochází ke změnám pojivových tkání. Postupně se 
snižují chrupavčité meziobratlové ploténky, vazivo ztrácí pružnost, 
ubývá svalové síly a je zpomaleno odbourávání tělesného tuku. 
Změny se týkají také smyslových orgánů. Starý člověk bývá 
nedoslýchavý a je třeba tento nedostatek korigovat naslouchadlem. 
Oční čočka v průběhu života ztrácí pružnost a schopnost akomodace. 
Na první pohled je zřejmé, že obličej a chrup také podléhá změnám. 
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Známky stárnutí se velmi brzy projevují na vlasech, které začínají 
šednout a vypadávat. Velmi zranitelný je nervový systém. Nervové 
buňky nemají schopnost dělení a tak nám jejich počet neustále ubývá. 
Následkem je špatná paměť, pomalé učení, prodloužení reakční doby. 
^Sociální stárnutí je období vymezené kombinací několika 
sociálních změn. Stáří je v tomto ohledu chápáno jako sociální 
událost. Zjednodušeně můžeme lidský život rozdělit na tři etapy. 
Jedná se o předproduktivní, produktivní a postproduktivní věk. 
Předproduktivní věk se vyznačuje vývojem, růstem, profesní 
přípravou a vzděláváním. Produktivní věk zahrnuje období dospělosti, 
ve které dosahujeme biologického, sociálního a pracovního vrcholu. 
V postproduktivním věku opouštíme zaměstnání a věnujeme se 
zaslouženému odpočinku. Lidé se často domnívají, že se jedná o 
období bez jakékoliv produktivní přínosnosti, to je však nebezpečné 
východisko pro podceňování a diskriminaci seniorů. 

Psychické stárnutí je velmi důležitou kapitolou. Psychický stav 
výrazně ovlivňuje tělesnou kondici seniora. Optimismus a dobrá 
nálada nás motivuje k udržení dobrého zdraví, které je předpokladem 
pro naplnění života. Psychika seniorů je negativně ovlivňována 
obecným míněním o stáří ve společnosti. Senioři jsou považováni za 
neužitečnou zátěž ekonomiky a to jistě nikoho nepotěší. Dalším 
faktorem je řada stresujících událostí, které nás během našeho života 
potkají. Jako příklad můžeme jmenovat odchod dětí z domova, smrt 
rodičů, ztráta zaměstnání, pokles ekonomického standardu a snižující 
se nezávislost a soběstačnost a vědomí vlastní smrtelnosti. Ráda bych 
připomněla, že osobnost seniora je již zcela vyzrálá a vyhraněná. 
V tomto věku se problémy řeší rozvážně, bez ukvapenosti. Stálost 
názorů a postojů může být uklidňujícím faktorem v naší neustále se 
měnící společnosti. Přínosem tohoto věku není schopnost vytvářet 
převratné myšlenky a objevy, nýbrž zájem o trvalé hodnoty, 
uchovávání a prohlubování tradice (Příhoda, 1974). Vnímání 
seniorské osobnosti mění její postavení ve společnosti a její 
sociopsychické vztahy. Ty jsou však rozdílné, jestliže se senior 
účastní aktivního života a pracuje ve společnosti a pro společnost, 
nebo žije-li bez vyznačené společenské úlohy. 
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Kapitola 1 

Příprava na stáří 
Příprava na stáří bývá členěna do 3 etap: 

1) příprava dlouhodobá (celoživotní) 
2) příprava střednědobá (asi od 45 let) 
3) příprava krátkodobá ( 2 až 3 roky před odchodem do penze) 

Příprava na stáří by se měla prolínat celým naším životem. Jedná se o 
činnosti, které směřují ke zdravému a aktivnímu stáří. Vlastní příprava 
se týká zejména tří oblastí. Jedná se o oblast fyzického a psychického 
zdraví a vlastní informovanosti. Udržení psychické a fyzické kondice 
je dobrým předpokladem pro plnohodnotné prožití posledního 
ontogenetického období. 

Celoživotní příprava se týká především našich postojů a 
zdravého životního stylu. Znovu je třeba připomenout, že o stáří 
panuje mnoho nepravdivých mýtů, které v nás vzbuzují obavy. Záleží 
vždy na konkrétním člověku. Jen my máme zodpovědnost za svůj 
život. 

Střednědobá příprava se týká především volného času jehož 
struktura se může výrazně změnit. Náplň volného času se musí 
přizpůsobit zdravotnímu stavu. Toto období je provázeno mnoha 
životními krizemi. Děti opouští domov, žena i muž procházejí 
přechodem, manželství se nachází v krizi. Je to tedy složité období, 
které je třeba zvládnout. Je dobré zamyslet se nad svými finančními 
možnostmi. Není třeba zdůrazňovat, že průměrný důchod v České 
republice činí přibližně 6000 - 8000 Kč. To je velmi málo a tak je 
dobré vytvořit si určité finanční rezervy, které by nám pomohly 
překlenout období odchodu do důchodu, kdy dochází k poklesu 
životního standardu. 

Příprava krátkodobá by se měla zaměřit na bydlení a sociální 
kontakty. Je třeba uzpůsobit byt našemu zdravotnímu stavu. Asi 
budete souhlasit, že je lepší menší byt v přízemí než velký byt ve 
třetím patře v panelovém domě bez výtahu. Musíme počítat 
s postupným ubýváním fyzických sil a usnadnit si současnou i 
budoucí situaci. Byt seniora by měl být bezpečný. Nejvíce úrazů se 
stává v kuchyni a koupelně. Můžeme se také informovat na jaké 
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doplnky nebo kompenzační pomůcky máme nárok. Pro seniora jsou 
velmi důležité sociální kontakty jak v rámci rodiny tak mimo ni. 
Skoro každý člověk se rád setkává s ostatními a náhlé ustání kontaktů 
po odchodu ze zaměstnání může působit depresivně. Je dobré myslet 
trochu dopředu a připravit se na možná rizika a komplikace. Téma 
přípravy na stáří je velmi široké a jistě jsem je nestihla vyčerpat, als 
snad jsem vás alespoň inspirovala. 

Kapitola 7 

Vzdělávání v seniorském věku 
Oblastí vzdělávání seniorů se zabývá gerontagogika. Jedná se o větev 
andragogiky. Gerontagogika je na počátku svého vývoje. Je třeba 
vytvořit vhodnou metodiku, vybrat témata a přístupy, které budou 
efektivní. Zájem seniorů o vzdělávání je velký, svědčí o tom 
kupříkladu naplněné kurzy univerzity třetího věku. 

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního 
vzdělávání a jejich program se realizuje téměř na všech fakultách 
našich vysokých škol. Poskytují seniorům vzdělání na vysokoškolské 
úrovni, při tom vzdělávání má charakter osobnostního rozvoje a 
nezakládá tak nárok na profesní uplatnění. Univerzity třetího věku 
vznikly ve Francii počátkem 70. let jako reakce na mezigenerační 
konflikt, který se na vysokých školách vyhrotil v souvislosti se 
studentskými nepokoji na konci 60. let. První z nich vznikla na 
Vysoké škole ekonomické v Toulouse. V České republice se 
univerzita třetího věku (dále jen U3V) otevřela nejprve na univerzitě 
v Olomouci, pořadatelem však byla oficiálně organizace Českého 
Červeného kříže, což neodpovídá pravidlům U3V. První regulérní běh 
U3V uspořádala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 
1986, dnes probíhají tyto kurzy na většině vysokých škol. Ze specifik 
posluchačů U3V by měly vyplývat propracované gerontologické 
metodiky, které budou respektovat involuční psychické změny. Je 
třeba, aby byly uplatňovány základní pedagogické zásady. U3V 
nejsou určeny k profesnímu vzdělávání, jejich cílem je udržet 
intelektuální schopnosti a prohlubování znalostí. 
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Kapitola 1 

Sociální služby pro seniory (dle MPSV) 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči 
o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí 
informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Cílem služeb bývá mimo jiné 

. podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající 
soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího 
prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu 

. rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho 
mohou být schopni, vést samostatný život 

. snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života 
uživatelů 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo 
pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních 
činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí 
předpis. 

Sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci 
potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní 
sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. 
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské 
a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky 
nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího 
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násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc 
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

Sociálně zdravotní služby 

Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické 
soběstačnosti. Jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní 
zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního 
rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc 
druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim 
z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. 
Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních 
sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. 
Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb 
(včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou 
hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. 

Sociální rehabilitace 

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik 
potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících 
k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře 
s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je 
dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální 
rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. 

Osobní asistence 

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí 
osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a 
čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
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Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a 
to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba 
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám 
s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se 
narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým 
manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. 

Průvodcovská, předčiíalelská a tlumočnická služba 

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje 
osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou 
sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně 
si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Služba se poskytuje za úplatu. 

Podporované bydlení 

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; 
služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu. 

Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby 
poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž 
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situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká 
v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný 
odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 
zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

Centra denních služeb 

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve 
specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost 
osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, 
která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

Stacionáře denní a týdenní 

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném 
zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám 
ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném 
zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám 
ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Oba typy služeb zahrnují pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, 
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vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé 
pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, 
poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za 
úplatu. 

Domovy pro seniory 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

Azylové domy 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu 
osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištční stravy, 
poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při 
prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti. Služba se poskytuje za úplatu. 

Služby následné péče a doléčovací 

Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující 
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následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám 
závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo 
ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba 
obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Služba se poskytuje bezúplatně. 

Zřizovatelem zařízení sociální péče může být například městský úřad, 
krajský úřad, magistrát, MPSV, občanské sdružení, církev nebo 
Český červený kříž. 

Kapitola 9 

Špatné zacházení se seniory (MUDr. T, Tošnerová, 2000) 
Špatné zacházení se staršími občany se stává v Evropě předmětem 
zvýšeného zájmu. Špatné zacházení může zahrnovat zneužívání či 
týrání ve fyzické, psychické, materiální, sociální a sexuální oblasti 
způsobující újmu starším občanům. Jsme zvyklí věnovat pozornost 
týrání dětí nebo násilí mezi partnery, ale týrání seniorů je stále 
v pozadí našeho zájmu. Je však jasné, že s přibýváním starších občanů 
bude růst také riziko jejich zneužívání a týrání. Se špatným 
zacházením se seniory se můžeme setkat na nejrůznějších místech. Ať 
už se jedná o rodinu, kdy se pachateli stávají nejbližší rodinní 
příslušníci a přátelé nebo ať se jedná o zdravotnické či sociální 
zařízení. Na rozdíl od dětského týrání, není u nás hlášení o špatném 
zacházení a týrání v rodině nebo sociální instituci povinné. Oběti se 
často stydí, bojí nebo nechtějí, aby byli potrestáni členové jejich rodin. 
Je třeba těmto lidem poskytnout podporu, pomoc a nabídnout různé 
možnosti řešení jejich situace. 

Kapitola 10 

Umírání a smrt 
I toto smutné téma patří k životu. Všechno živé je časem určeno 
k zániku. Momentálně s tímto faktem nedokážeme nic udělat. 
V současné době můžeme zatím do jisté míry ovlivnit délku a kvalitu 
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našeho života. V posledních věcech života je třeba odlišit umírání a 
samotnou smrt. Většina lidí se více obává umírání, protože může být 
dlouhé a bolestivé. Samotná smrt už je jen konečným okamžikem 
v umírání. Smrt je nejvíce pravděpodobná ve stáří a často může být 
vysvobozením z dlouhého utrpení při těžké nemoci. Každý člověk 
někdy přemýšlí o smrti a je třeba se s ní smířit. 

Hospicová péče 
Hospicová péče nabízí těžce nemocným a jejich blízkým účinnou 
pomoc, kdy už prostředky klasické medicíny a schopnosti nejbližšího 
okolí pečovat o nemocného jsou nedostačující. Hospicová péče je 
určena většinou pro pacienty s onkologickým onemocněním, ale 
přijímáni jsou ale i jiní pacienti, kteří trpí jinou nevyléčitelnou 
nemocí. Hospicová péče se poskytuje jak v lůžkovém zařízení, tak i 
v domácím prostředí pacienta ve spolupráci s rodinou. Zásadním 
rozdílem mezi péčí v nemocničním zařízení a v hospiců je v tom, že 
hospic se nesnaží dané onemocnění léčit. Cílem hospiců je, aby 
závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně 
kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby mu byla poskytnuta péče po celých 
24 hodin a aby nebyl omezován ve svých aktivitách. Hospic poskytuje 
péči fyzickou, psychickou a v případě zájmu také duchovní. Součástí 
komplexní hospicové péče je paliativní medicína, která se zabývá 
odstraňováním jakýchkoliv bolestí pacienta. Pacient v hospiců sdílí 
samostatný pokoj, kde je připravena postel pro ubytování příbuzného. 
Návštěvy jsou neomezeny a příbuzní tak mohou být s pacientem celý 
den. Ošetřovatelský tým pečuje nejen o pacienta, ale také o jeho 
blízké, kteří jsou vystaveni velkému psychickému stresu. V České 
republice je v současnosti 9 hospiců, v Praze funguje domácí hospic 
„Cesta domů". 
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Slovníček užitých pojmů 

Akomodace oka - přizpůsobení oka pohledu na blízké nebo vzdálené 
předměty pomocí zploštění či vyklenutí oční čočky 

Andragogika - teorie vzdělávání dospělých, která se vyvíjí jako 
samostatný vědní obor vedle klasické pedagogiky. 

Demografie - je věda, která studuje proces reprodukce lidských 
populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, 
předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy 
přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání. 
Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost ( též mortalita ), 
nemocnost, porodnost ( též natal ita ), potratovost, sňatečnost a 
rozvodovost. Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu. 

DNA - deoxyribonukleová kyselina; je tvořena řetězcem, který ve své 
struktuře uchovává genetickou informaci 

Gerontologie - je multidisciplinární, integrovaná a komplexní věda, 
která zkoumá stáří a stárnutí z různých aspektů a má své vlastní 
specifické metody. 

Gerontologie klinická se zabývá zvláštnostmi zdravotního stavu a 
chorob ve stáří, specifickými aspekty jejich výskytu, klinického 
obrazu, průběhu, vyšetřování, léčení i sociálních souvislostí. Jde o 
geriatrii v širším slova smyslu. 

Gerontagogika - obor pedagogiky zabývající se učením a 
vzděláváním seniorů. Ústřední snahou je zpřístupňovat vzdělávání bez 
ohledu na věkové stupně pro všechny členy učící se společnosti. 

Geriatrie - je lékařský obor, klinická gerontológie v širším smyslu. 

Homolytické štěpení - štěpení molekuly na dvě částice tak, že si obě 
částice ponechají jeden elektron a produktem jsou volné radikály. 
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Hospic - zařízení, kde pečují o nevyléčitelně nemocné pacienty 
v terminálním( posledním ) stádiu nemoci, kdy se nesnaží nemoc 
vyléčit, ale ulehčit pacientovi a zachovat jeho důstojnost. 

Involuční změny - změny směřující ke zhoršení dosavadního stavu. 

Kompenzační pomůcky - pomůcky sloužící ke kompenzaci( 
vyrovnání) handicapu 

Lipidy - tuky, jedná se o látky živočišného i rostlinného původu; 
v organismu slouží jako zdroj a zásoba energie. 

Multifaktoriální jev - jev způsobený či ovlivněný více faktory ( 
příčinami). 

Mutace - změna oproti normálu. 

Ontogenetický vývoj - vývoj jedince od početí do smrti; dělí se na 
různě dlouhá období. 

Paliativní medicína - obor medicíny, který se zabývá odstraňováním 
jakékoliv bolesti pacienta. 

Respitní péče - odlehčující péče; rodina má možnost na čas umístit 
seniora do zařízení respitní péče, kde se o něj postarají. 

Sacharidy - cukry; v organismu slouží jako zdroj rychlé energie. 
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