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ÚVOD 

 

„Objevila jsem, kolik štěstí může přinést, když nasloucháš starému člověku“ 

Božena Kolská [in JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010, str. 8] 

 

Již mnoho let pracuji se seniory, kteří trpí demencí, a poslední čtyři roky jsem se 

starala v domácím prostředí společně s přítelem o jeho tatínka, který byl postižen 

vaskulární demencí. Myslím, že mám v této oblasti hodně zkušeností a ráda bych je v 

absolventské práci setřídila tak, aby se mohly stát manuálem pro pečující o takto 

postižené lidi. 

Během své dlouholeté praxe jsem se setkala s pečujícími v domácím a 

institucionálním prostředí, kteří si velice často nevěděli s péčí o takové klienty rady. 

Často nechápali jejich počínání, poruchy paměti a změny nálad, které toto onemocnění 

přináší. Pečující mívají problém s přístupem ke klientovi, nechápou podstatu 

onemocnění a nutnost speciálního přístupu. Při nevhodném přístupu pečujících ke 

klientovi často dochází ke špatné komunikaci a spolupráci ze strany klienta, který často 

upadá v depresi a apatii, což si myslím, je zbytečné.  

Péče o osoby s demencí je velice namáhavá po psychické i fyzické stránce pro 

pečující. Z těchto důvodů bych chtěla seznámit pečující v domácím prostředí s tím, jaké 

mají možnosti podpory od státních i nestátních subjektů. Nastínit cestu vhodné péče a 

upozornit na možná úskalí této péče. Podpořit je v jejich rozhodnutí pečovat o osobu 

trpící demencí v domácím prostředí, protože pro ně je velice důležité v domácím 

prostředí setrvat pokud možno co nejdéle.  

U pečovatelů v institucionálním zařízení se předpokládá profesionální přístup a 

vzdělání zaměřené na péči o osoby trpící demencí. V praxi se velice často stává, že 

pečovatelé mají teoretické základy, ale neumí je efektivně využívat v praxi. Z těchto 

důvodů se ve své práci zaměřím na každodenní přístup pečujících k osobám s demencí. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 HLAVNÍ CÍL 

Hlavním cílem této práce je analyzovat možnosti přístupu pečovatelů v 

domácím a institucionálním prostředí k osobám s demencí v různých stádiích. 

 

1.2 DÍLČÍ CÍLE 

Jako dílčí cíle jsem si stanovila:  

 seznámit pečující s onemocněním a jeho průběhem.  

 Využít získané informace a zkušenosti pečovatelů v domácím prostředí 

při jednání s domácími pečovateli, kteří žádají o radu, jak pečovat. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 STÁŘÍ 

Stáří je poslední etapou života. Většina z nás ho spojuje s moudrostí, životním 

nadhledem a s naplněním života, ale také s odchodem do důchodu, s úbytkem sil, s 

nemocemi a nevyhnutelnou smrtí. Stárnutí má mnoho definic a není možné najít 

jediné správné vymezení pro stárnutí a stáří. Nejprokazatelnějším znakem stáří je věk 

(není však jediným). Věk jako takový lze posuzovat z několika hledisek: 

 věk chronologický - je nejběžnějším měřítkem stárnutí, je dán datem narození; 

 věk produktivní - používá se pro ekonomickou klasifikaci, kdy je stáří ztotožněné 

s odchodem do důchodu; 

 věk biologický – určující je objektivní stav fyzického vývoje či degenerace; 

 věk sociální - vztahuje se ke společenskému očekávání chování přiměřeného 

pro určitý biologický věk; 

 věk psychický - psychický stav člověka ve srovnání s průměrným stavem člověka 

stejného chronologického věku. 

 

2.1.1 Biologické stáří  

Biologické stáří hypotetické označení pro konkrétní míru involučních změn jako 

jsou atrofie, pokles funkční zdatnosti, změny regulačních a adaptačních mechanismů. 

Ty jsou obvykle ještě provázeny změnami způsobenými chorobami, jež se vyskytují s 

vysokou frekvencí převážně ve vyšším věku. Stárnutí je přirozený, nevratný děj. Lze 

však vhodnou životosprávou ovlivnit a zpomalit. Proto biologický věk nutně nemusí 

korelovat s chronologickým věkem. *MÜHLPACHR, 2004] 
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2.1.2 Sociální stáří 

Zde je za zlomový okamžik považován odchod do důchodu, tj. věk 65 let. Tato 

věková hranice se ale v posledních letech neustále zvyšovala a lze předpokládat, že 

tomu bude i nadále. Nyní platí novelizovaný zákon č. 155/1995 Sb.  

Člověk v důchodu symbolicky odchází ze společnosti do svého soukromí, někdy 

až do izolace. Důchodce již „splnil“ svoji společenskou roli a nyní ho už společnost 

„nepotřebuje“. „Skupinu starších lidí v důchodu lze považovat za určitou sociální 

minoritu, která je v majoritní společnosti chápána jako nevýznamná, neproduktivní a 

méně užitečná.“ *VÁGNEROVÁ, 2008, s. 356]  

Je třeba však říci, že záleží na jedinci samotném, jak odchod do důchodu vnímá. 

Záleží na jeho postojích, na přijetí vlastního stárnutí a s ním spojenými změnami. 

Značná část české populace chápe odchod do důchodu jako pozitivní změnu, kdy se 

senioři mohou věnovat činnostem, jež jsou pro ně více zajímavé a přinášejí s sebou 

vyšší míru životní spokojenosti. [VÁGNEROVÁ, 2008+ 

 

2.1.3 Chronologické stáří 

Chronologické stáří je neovlivnitelné, protože je dáno datem narození. 

Nevypovídá však o aktuálním stavu jedince, o jeho schopnostech, samostatnosti a 

dalších aspektech jeho života. Ani věkové ohraničení stáří není jednoznačně dané. 

Zlepšující se medicína a fakt, že populace stárne, neustále posouvají hranici stáří k 

vyššímu věku.  

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se seniorem člověk stává, 

přesáhne-li hranici 60-ti let. Od 60-ti do 75-ti let pak prožívá rané stáří, mezi 75-ti a 90-

ti lety života pokročilý věk a od 90-ti let nastupuje vlastní stáří 
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2.2 STÁŘÍ A JEHO HLAVNÍ ASPEKTY 

Stáří sebou nese mnoho změn, ať už pozitivních či negativních. Je na nás, jak se 

s jeho příchodem vyrovnáme. Proto je velmi důležité připravovat se na něj již 

v produktivním věku. Velmi mě zaujala teorie psychosociálního vývoje E. H. Eriksona, 

která přikládá stáří významný úkol a to dosáhnout integrity v pojetí vlastního života. 

„Dosažení integrity se projevuje přijetím svého života, jeho pojetím jako celku, který 

měl určitý smysl. Starý člověk potřebuje hodnotit svůj život pozitivně, jako ukončené 

dílo, aby mohl přijmout i jeho konec…Starší člověk by měl svůj život akceptovat takový, 

jaký byl…“ *VÁGNEROVÁ, 2008, s. 299] 

Největším nebezpečím číhajícím na seniory je ztráta životního smyslu, 

zhoršením adaptace na neustálé změny v okolí, pokles soběstačnosti a výskyt nemocí. 

Tomu se dá předejít přípravou na stáří, hledáním nového životního smyslu, péčí o sebe 

sama a aktivním přístupem ke svému životu. A pokud toho senior není schopen, je na 

nás, „mladší generaci“, zajistit mu důstojný odchod ze světa. Aby se uskutečnil 

v přijatelných a emočně pozitivních podmínkách, bez zbytečného utrpení a s patřičnou 

úctou.  

 

2.2.1 Biologické změny ve stáří  

Stárnutí je individuální, geneticky podmíněný proces, při kterém dochází ke 

změnám ve struktuře a funkcích organismu, jež vedou k poklesu schopností a 

výkonnosti jedince a směřují k smrti. Stárnutí probíhá přibližně od 30. roku života, 

výrazně rychlejší tempo však začíná nabírat až okolo 60. roku života.  

Biologické projevy stárnutí jsou poměrně nápadné. Kůže již není tak elastická, 

dochází ke ztrátě svaloviny, úbytku sil, zhoršují se smysly atd. Funkčnost tkání a jejich 

schopnost regenerace se snižuje, senioři jsou náchylnější k infekcím. Častá jsou též 

nádorová onemocnění. Po 70. roce života je typická přítomnost více než jedné 

chronické choroby, tedy polymorbidita.  
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Stupeň biologické involuce je dán způsobem života (zdravý životní styl versus 

nezdravý např. s užíváním alkoholu, kouřením), chorobnými změnami atd.  

 

Somatické změny ve stáří:  

 atrofie tkání a jejich nahrazení tuky; 

 úbytek svalové síly a kostní hmoty; 

 snížení obsahu vody v těle; 

 snížení průtoku krve všemi orgány; 

 pokles vitální kapacity plic; 

 pokles efektivity práce ledvin; 

 zhoršení funkcí imunitního systému; 

 zpomalení hojení tkání; 

 oslabení a zpomalení regulačních mechanismů; 

 zhoršeni smyslového vnímání; 

 zpomalení nervového vedení; 

 zhoršení adaptačních schopností a odolnosti proti stresu. 

*MÜHLPACHR, 2004+ 

 

2.2.2 Psychické změny ve stáří  

Stejně tak, jako ve stáří přicházejí fyzické změny – člověku zešednou vlasy, 

udělají se vrásky…, dochází i k psychickým změnám a k úbytku kognitivních schopností.  

Změny prožívání, myšlení a chování seniorů se projevují určitým zpomalením, 

potížemi s pamětí a snížením adaptability. Jedná se o „normální“ jev spojený s vyšším 

věkem. Starší lidé nemusejí být méně schopní, ale bývají pomalejší. Často dochází 

k tomu, že nestíhají zpracovat příval informací a tudíž pak vyvozují mylné závěry.  

Je však třeba mít na paměti i to, že mohou být příznakem chorobných procesů, 

jež se v tomto věkovém období velmi hojně vyskytují. Zpočátku mohou být nenápadné 
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a postupně vést i k zásadním změnám osobnosti jako například u Alzheimerovi 

demence.  

Svou roli hraje i zhoršení smyslového vnímání, ke kterému dochází u většiny 

osob po 60. roce života dochází ke zhoršení zrakové percepce a u 30% ke zhoršení 

sluchu. Toto sebou nese zhoršení příjmu podmětů nezbytných pro orientaci 

v prostředí, zhoršení komunikace s okolím, pokles pracovní výkonnosti, zvýšené riziko 

úrazů a i omezení možnosti relaxovat (čtení, poslech hudby atd.). Nezbytnými jsou 

protetické pomůcky jako brýle či naslouchadla, jež pomáhají tento handicap 

kompenzovat. [LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 2007]  

Nejvýraznější změny se rozvíjí v oblasti paměťových funkcí. Paměť lze definovat 

jako schopnost organismů přijímat, uchovávat a znovu vybavovat předchozí zkušenosti 

a to i po odeznění vyvolávajících podnětů. Slouží k uchování a dalšímu zpracování 

minulé zkušenosti jedince. Je samozřejmě závislá na dalších psychických funkcích, které 

sama zpětně ovlivňuje. 

V různé míře jsou postiženy všechny oblasti paměti: zpracování a ukládání 

nových informací či vybavování dříve zapamatovaného. Dochází tedy ke zhoršování 

vštípivosti paměti, kdy člověk není schopen rychle si zapamatovat nové poznatky. Také 

se jich méně do paměti ukládá. K této poruše přistupuje i porucha pozornosti. 

*JEDLIČKA V. a KOL., 1991+ 

Příčinou mohou být změny na mozku – v oblasti frontotemporální mozkové 

kůry a hippokampu. „Kůra čelního laloku slouží ke kontrole a řízení paměťových procesů 

a podílí se i na převádění informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Pokles 

dlouhodobé paměti je způsoben změnami fungování mediálního temporálního okruhu.“ 

[VÁGNEROVÁ, 2007, s 321-322]  

Pokles paměťových funkcí však nezávisí pouze na biologických změnách, ale i na 

zkušenostech a osobnostních postojích jedince. Také je zhoršována únavou a pasivitou. 

Pokud je paměť trénovaná, uchovávají se její funkce na přijatelné úrovni delší dobu. 

Proto je výhodou u osob nemocných demencí provádět kognitivní nácvik, trénink 

paměti atd. 



 

13 

 

Další oblastí, ve které dochází ve stáří ke změnám, je inteligence. Ta ve vyšším 

věku zřetelně klesá. Pokles je však do jisté míry kompenzován nasbíranými životními 

zkušenosti. Tyto změny jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech, 

biologických (dědičné predispozice) i sociálních (vzdělání, způsob života a jiné). 

K podstatně závažnějšímu úpadku inteligence dochází vlivem chorobných procesů, 

především demencí. *VÁGNEROVÁ, 2008] 

 

2.2.3 Emoční změny ve stáří 

Obecně lze říci, že je citové prožívání ve stáří méně bezprostřední a snižuje se 

intenzita emocí. Člověk se stává emočně stabilnějším, někdy i lhostejnějším vůči 

okolnímu světu. Co se citových vztahů týče, tak se vztah k blízkým lidem většinou ve 

stáří nijak nemění. Stoupá však význam rodiny. Při dobré a citlivé péči rodiny, dobré 

atmosféře, je velmi pravděpodobná pohoda seniora. *LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 2007+ 

V souvislosti s emočními změnami ve stáří, je třeba se zmínit o depresi. Je to 

poměrně časté onemocnění seniorského věku. Jedná se o dlouhodobý smutek, 

chorobnou změnu nálady, jejíž důvod není jasný. Lidé trpící depresí jsou smutní, 

apatičtí, rezignují na svoji situaci, jsou bez vůle a zanedbávají péči o sebe sama. Nelze 

vyloučit ani sebevražedné myšlenky. 

 

2.2.4 Sociální aspekty stáří 

Sociální složka života seniorů je stejně důležitá jako ostatní výše uvedené. 

Osobnost jedince není dána pouze fyzickými a psychologickými charakteristikami 

jedince, ale i jeho schopností navázat kontakt s okolím a na okolí adekvátně reagovat. 

Možnost kontaktu s okolím se ve stáří snižuje, a to zejména v důsledku odchodu do 

důchodu. Člověk tak přichází o široký okruh svých známých. Také vrstevníci postupně 

odcházejí a tím se okruh přátel ještě více zužuje. Nezřídka dojde i k úmrtí partnera, což 

má velmi negativní vliv na psychickou pohodu jedince.  
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Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatelstva je sociální stránka stáří 

poměrně diskutována. Dnes už tolik neklade důraz na prodlužování života, ale 

především na podporu kvality života ve stáří. Základní je snaha o přiměřenou aktivizaci 

seniorů. *LANGMEIER,  KREJČÍŘOVÁ, 2007+ 

 

2.2.5 Chorobné procesy ve stáří  

Pro chorobné procesy ve stáří je hlavním jmenovatelem snížení aktivity a 

soběstačnosti. Proto je velmi důležité co nejdříve tyto stavy rozpoznat a snažit se je 

odvrátit, případně alespoň kompenzovat či oddálit.  

K hlavním okruhům nemocí, jež se vyskytují v současnosti u seniorů, patří 

zejména:  

 „Arterosklerosa (ischemická choroba srdeční, postižení mozkových tepen, 

postižení tepen dolních končetin); 

 obstrukční choroba bronchopulmonální;  

 osteoartróza; 

 osteoporóza; 

 Alzheimerova nemoc; 

 poruchy zraku; 

 poruchy sluchu.“ [KAVLACH, 1997, s. 53] 
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2.3 CHARAKTERISTIKA DEMENCE 

„Člověka postiženého demencí čeká postupný úpadek a nemoc je tak 

destruktivní, že v její poslední fázi se pacient stěží podobá člověku, jímž byl na 

začátku.... Člověk s těžkou demencí končí svůj život tak, jak do něho vstoupil: jako 

bezmocné dítě.“ [HUUB, 2006, s. 13] 

 

Demence jsou velmi častá onemocnění vyššího věku. Obecně lze říci, že 

postihují tzv. kognitivní funkce – paměť, intelekt, pozornost, motivaci. Nejnápadnějšími 

pro okolí bývají zpočátku především poruchy paměti. Postupně se přidávají další 

příznaky onemocnění, jako je postižení emotivity. Také se mohou objevit poruchy 

vnímání (halucinace) a myšlení (bludy), které ústí v poruchy chování.  

V průběhu demence dochází k celkové degradaci osobnosti. S tím souvisí i 

postupně snižování až zánik schopnosti péče o sebe sama, neschopnost provádět 

úkony běžné denní potřeby. *MÜHLPACHR, 2004+ 

 

2.3.1 Definice demence 

Demenci lze definovat jako onemocnění mozku, jež je charakterizované 

poklesem až ztrátou globálních intelektových schopností. Vzniká nejdříve po 2. roce 

života, tedy po vyzrání těchto schopností. Pokud je nedostatek intelektových 

schopností před 2. rokem života, jedná se o mentální retardaci. Toto onemocnění je 

většinou ireverzibilní, trvale progredující a nepříznivě ovlivňuje sociabilitu nemocného. 

Demence je vždy důsledkem choroby, není nikdy důsledkem pouhého stárnutí. 

Stařecká demence jako taková neexistuje. I když není demence součástí normálního 

stárnutí, nejčastěji se vyskytuje u starších lidí. *HOLMEROVÁ, JURAŠKOVÁ, 

ZIKMUNDOVÁ, 2003] 

Syndrom demence je tvořen poruchou paměti, abstraktního myšlení, úsudku a 

plánovité činnosti. Dále se mohou vyskytovat afázie, apraxie, agnózie, poruchy 

zrakoprostorových funkcí, změny osobnosti. Postupně dochází k narušení běžných 
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denních činností. Též klesá kvalita profesní a společenské aktivity jedince oproti 

původní úrovni. 

Demence postihuje jedince ve všech aspektech lidského bytí. Ačkoliv člověk 

vypadá fyzicky naprosto zdráv, není schopen si například uspořádat šatník či uvařit 

jídlo. Později se nedokáže ani umýt či se sám najíst. Stává se naprosto bezmocným a 

odkázaným na cizí pomoc. 

 

2.3.2 Dělení demencí 

Asi nejčastějším dělením je dělení demencí na primární a sekundární.  

1. Primární demence (90%):  

a) atroficko-degenerativní demence (60%):  

•Alzheimerova demence;  

•frontotemporální demence (Pickova nemoc);  

•demence s Lewyho tělísky;  

•demence při Parkinsonově nemoci;  

•Huntingtonova chorea;  

•Progresivní supranukleární obrna. 

 

b) Ischemicko-vaskulární demence (20%):  

•multiinfarktová demence;  

•Binswangerova nemoc. 

 

c) Smíšené.  

 

2. Sekundárni demence (10%):  

a) metabolicko-toxická demence (např. poalkoholová); 

b) infekční demence (např. při AIDS, neurolues, encefalitidě);  

c) demence při organickém postižení CNS (např. při subdurálním hematomu). 

[ZVOLSKÝ, 2003] 
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2.3.3 Alzheimerova choroba 

Alzheimerovu demenci/ chorobu v roce 1906 jako první popsal německý 

psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer. [RAHN, MAHNKOPF, 2000] Tvoří 50-70% 

všech demencí a pro svoji nepříznivou prognózu je předmětem intenzivního bádání. 

*RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANATOVÁ, 2006+ 

Dochází k úbytku či atrofii mozkové tkáně. Jsou postiženy buňky cholinergního 

systému, který je nezbytný pro fungování paměti. Alzheimerova demence je typická 

výskytem tzv. senilních plaků tvořených bílkovinou Beta-amyloidem a neuronálních 

klubek (vlákna stmelených proteinem Tau). 

Alzheimerova demence nastupuje plíživě, nenápadně. Postupně dochází ke 

změnám osobnosti, chování, dynamogenie. Postižený jedinec ztrácí zájem, je apatický, 

dochází k ochuzení myšlení a difúznímu postižení paměti. Nezřídka postižení jedinci 

nahrazují výpadky paměti smyšlenkami - konfabulacemi, jimiž maskují své 

onemocnění. V pozdních stadiích choroby je ale paměť tak silně narušena, že dochází 

k amnestetické dezorientaci, kdy postižení jsou zcela dezorientováni místem, časem a i 

osobou. Myšlení v průběhu progrese onemocnění chudne a řídne i slovní zásoba. V řeči 

se objevují perseverace (ulpívání na tématu). Mohou se objevit i bludy, nejčastěji 

paranoidně-persekuční. Intelekt je též postižen, dochází k jeho deterioraci.  

Dalšími častými příznaky jsou afázie, alexie, agrafie, atd. Dochází k oploštění 

emotivity a k úpadku vyšších citů. Výrazně bývá postižena i osobnost, kdy se postižení 

stávají egocentrickými a podezíravými. Zaniká sociabilita. Poměrně častý je společný 

výskyt deprese a suicidních myšlenek. *BAŠTECKÝ, KÜMPEL, VOJTĚCHOVSKÝ, 1994+ 

„Skutečnost, že lidé s demencí jsou delší dobu diváky svého vlastního úpadku, mívá 

často za následek, že se u nich vyvine deprese.“ [HUUB, 2006, s. 17] 

Vývoj Alzheimerovi demence lze shrnout do tří stadií. 

První stadium – mírné a často přehlédnutelné příznaky. 
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Druhé stadium – výraznější příznaky, které znemožňují vykonávat běžné denní aktivity 

(např. postižený si nepamatuje jména členů vlastní rodiny, bloudí v obchodním 

domě…). 

Třetí stadium – úplná závislost, rozpad celé osobnosti. *HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, 

NOVÁKOVÁ, 2004+  

Nemoc trvá průměrně 8-10 let a pacienti trpící touto chorobou umírají 

nejčastěji na některé interkurentní onemocnění (v důsledku snížené 

obranyschopnosti).  
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2.4 VÝSKYT A ETIOLOGIE DEMENCÍ 

Demence je považována za nemoc "stáří", ale může se výjimečně vyskytnout i v 

mladším věku. Uvádí, že se vyskytuje zhruba v 1 % u 65 - letých, u skupiny seniorů mezi 

65. a 70. lety v 2,5 % a u 85 - letých trpí demencí každý pátý senior. Dále uvádí, že s 

prodlužující se délkou života se toto procento zvyšuje a že demence je jednou z pěti 

hlavních příčin úmrtí v "západním" světě. [HUUB, 2006] 

V České republice je demencí postiženo asi 100 tisíc osob s pokročilou formou 

demence a předpokládá se až dvojnásobek osob v počátečním stádiu této choroby. 

[TOPINKOVÁ, 1999+  

Jak bylo výše uvedeno, nejčastější je Alzheimerova demence, kdy jí v České 

Republice trpí podle údajů CALS asi 123 tisíc osob (pro rok 2009) a v Evropské unii 7,3 

miliónů obyvatel. Častěji se vyskytuje u žen. [ALZHEIMEREUROPE, 2009] 

Příčiny demencí, vyjma vaskulárních, nejsou zcela objasněny. Není však pochyb, 

že určitou roli hraje i genetická predispozice. Vzhledem k tomu, že se demence 

vyskytují v drtivé většině ve stáří, nelze upřít významnou roli i stárnutí. Mezi další 

rizikové faktory patří úrazy hlavy a chronický vysoký tlak, hypotyreóza či deprese. Vliv 

má též ženské pohlaví, nízká úroveň vzdělání a snížená duševní aktivita. [HUUB, 2006] 

 

2.4.1 Příznaky demence 

Příznaky demencí lze rozdělit do 3 základních kategorií, jež uvádím níže. Tyto 

příznaky se však nevyskytují pouze u demencí, ale objevují se i u jiných onemocnění a 

syndromů, které musíme odlišit v diferenciální diagnostice. Pro stanovení diagnózy 

demence se musí tyto příznaky v různé intenzitě vyskytovat současně a to nejméně po 

6 měsíců. 

 

1. Kognitivní příznaky:  

• porucha paměti;  

• porucha myšlení a úsudku;  
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• porucha orientace;  

• porucha řeči;  

• porucha poznávání;  

• porucha praxie.  

2. Behaviorální příznaky:  

• porucha osobnosti;  

• deprese a úzkost;  

• porucha emotivity;  

• bludy a halucinace;  

• misidentifíkace;  

• agitovanost, agresivita;  

• porucha spánkového rytmu.  

3. Funkční příznaky:  

• potíže s komplexními činnostmi;  

• potíže s domácími pracemi;  

• problémy při sebeobsluze;  

• ztráta kontinence;  

• neschopnost chůze;  

• plná závislost na pomoci druhých. *ZVOLSKÝ, 2003+ 

 

2.4.2 Stádia demence 

Demence je rozdělována do několika stádií dle své závažnosti, podle výskytu a 

intenzity příznaků a celkového postižení.  

 0 stupeň -zdraví:  

Osoba nemá žádné zjevné obtíže, je orientován a sociálně nezávislý, osobní 

život je beze změn.  

 0,5 stupeň - podezření na demenci:  

Osobní život postiženého je lehce dotčen, občas zapomíná, schopen péče o 

sebe sama. 

 1. stupeň - lehká demence:  
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Postižený si těžko zapamatovává nové informace a snadno je zapomíná. Často 

ztrácí věci. Mohou se vyskytnout potíže s orientací místem a časem, ale sociální 

úsudek je zachován. Postižený je stále schopen o sebe pečovat.  

 2. stupeň - střední demence:  

Postižený velice rychle zapomíná nové informace, není schopen o sebe pečovat, 

je dezorientován, ale zachovává si některé zájmy.  

 3. stupeň – těžká demence:  

Paměť je postižena natolik, že postižený není schopen vykonávat běžné denní 

činnosti, pečovat o sebe a častá je i inkontinence. *(MÜHLPACHR, 2004+ 

 

Především pro Alzheimerovu demenci je používána Škála celkové deteriorace 

(Global Deterioration Scale, GDS), která je vhodná i pro ostatní typy. Využívá se jak pro 

zhodnocení progrese onemocnění, tak ke sledování účinků léčby.  

1. stádium - bez postižení kognitivních funkcí - nejsou přítomny žádné subjektivní ani 

objektivní potíže.  

2. stadium - počínající postižení kognitivních funkcí - vyskytují se pouze subjektivní 

potíže (např. zapomnětlivost). 

3. stádium - lehké postižení kognitivních funkcí - vyskytují se potíže při vykonávání 

pracovních povinností nebo při komplexních činnostech jako je řízení auta. 

Při objektivním vyšetření jsou mírné poruchy paměti  

4. stádium - středně těžké postižení kognitivních funkcí - neschopnost samostatně 

provádět některé komplexní činnosti. Vyšetření ukazuje na poruchu 

krátkodobé paměti, řeči a konstrukčních schopností.  

5. stádium - pokročilé postižení kognitivních funkcí - neschopnost vykonávat bez 

dohledu nebo dopomoci např. osobní hygienu, je částečná ztráta 

soběstačnosti Postižený je dezorientovaný v čase a prostoru, často 

zapomíná jména členů rodiny. Vyskytují se pokročilé poruchy paměti, 

apraxie, agnozie.  
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6. stádium - těžké postižení kognitivních funkcí – postižený vyžaduje pomoc při všech 

denních činnostech včetně stravování. Dezorientace všemi kvalitami, časté 

jsou halucinace a bludy, poruchy chování.  

7. stádium - velmi těžké postižení kognitivních funkcí – dochází až ke ztrátě řeči, ztráta 

schopnosti chůze a volní motoriky, trvalá inkontinence, neurologické 

příznaky. [HOŘEJŠÍ, 2001+ 
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2.5 DIAGNOSTIKA DEMENCÍ  

U demencí je velmi důležitá správná a včasná diagnostika. Je třeba rozlišit 

vlastní demenci od jiných onemocnění, především od depresí. „Demence je provázena 

depresí až v 50% případů. Přitom správné rozlišení deprese a demence bývá obtížné…“ 

*BOUČEK A KOL., 2006, s. 22+ Dále je třeba diferenciální diagnostika od stavů 

obluzeného vědomí (delirium) a zmatenosti v rámci amentního stavu. „Delirium je 

zcela odlišný symptom…, přesto někdy může krátkodobě demenci imitovat. Jde o 

akutní stav narušeného vědomí, kdy je zjevná zmatenost, orientace bývá narušena ve 

všech kvalitách...“ [BOUČEK A KOL., 2006, s. 22] 

Přínos včasné diagnostiky lze spatřovat v šanci na zpomalení progrese 

onemocnění, v účinnější léčbě, v oddálení invalidity a ústavních pobytů a tedy v lepší 

kvalitě života. 

V počátečních stádiích demence je její diagnostika velice obtížná. Podezření na 

demenci je nutné mít vždy, když pacient či blízká osoba udává změny psychiky, 

osobnosti či chování. Mnohdy ale dochází k tomu, že si ani rodina dlouhou dobu těchto 

změn nevšimne nebo je různým způsobem kompenzuje. 

Významné místo v diagnostice zaujímají různá přístrojová vyšetření, především 

zobrazovací a elektrofyziologické metody, psychologická vyšetření. Důležité jsou též 

anamnestické údaje od nejbližších příbuzných, známých apod. *BAŠTECKÝ, KÜMPLE, 

VOJTĚCHOVSKÝ, 1994+ 

Pro přehlednost uvádím jednotlivá vyšetření rozdělená do základních kategorií. 

 Cílená anamnéza - zjišťování příznaků demence a jiných somatických či 

psychických onemocnění, která mohou způsobovat demenci či zhoršovat její 

projevy: rodinná anamnéza, sociální anamnéza, léky, které dotyčný užívá...  

 Fyzikální vyšetření: vyšetření interní, neurologické, psychiatrické….  

 Hodnocení mentálního stavu:  

1. standardizované testy – Mini-Mental State Examination (MMSE), Test 

kreslení hodin, aktivity denního života (ADL), ...  
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2. diferenciální diagnostika - Škála deprese pro geriatrické pacienty, 

Ischemické skóre Hutchinského….  

 Laboratorní vyšetření: vyšetření biochemické, toxikologické, sérologické, 

genetické (slouží k diferenciální diagnostice).  

 Specializovaná vyšetření: elektroencefalografie, ultrazvukové vyšetření karotid, 

computerová tomografie, magnetická rezonance mozku, jednofotonová emisní 

tomografie, pozitronová emisní tomografie.*JIRÁK, KOUKOLÍK, 1999+ 
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2.6 TERAPIE DEMENCÍ 

Vzhledem k tomu, že není zcela jasná příčina demencí, není možná kauzální 

terapie. Terapie je tedy pouze symptomatická a jejím cílem je oddálit progresi 

onemocnění a zajistit dementnímu klientovi v rámci možností kvalitní život.  

 

2.6.1 Farmakoterapie kognitivních funkci  

 Substituční léčba - substituce nedostatkových neurotransmiterů:  

o substituce acetylcholinu – Lecitin; 

o inhibitory acetylcholinesterázy – Neostigmin, rivastigmin (Exelon) - používá se 

především v časných stádiích nemoci a vede ke zpomalení procesu ztráty 

kognitivních i behaviorálních funkcí; 

o blokátor glutamátových receptorů – memantin (Ebixa). 

 Nootropika - léky zlepšující mozkový metabolismus  

o piracetam (Geratam, Piracetam); 

o extrakty z ginko biloby (Tanakan).  

 Vychytávače volných kyslíkových radikálů  

o selegilin (Jumex);  

o nimodipin (Nimotop)  

 

2.6.2 Farmakoterapie nekognitivních funkcí 

 Antidepresiva - nejčastěji jsou používány léky ze skupiny selektivních inhibitorů 

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), které mají nejméně nežádoucích účinků.  

o fluoxetin (Deprex); 

o sertralin (Zoloft);  

o citalopram (Seropram).  
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 Neuroleptika - léky užívající se na psychózy, ovlivňují stavy psychomotorického 

neklidu  

o tiaprid (Tiapridal); 

o melperon (Buronil);  

o risperidon (Risperdal);  

o haloperidol (Haloperidol).  

 Hypnotika - léky používané při poruchách spánku.  

o midazolam (Dormicum). 

 

2.6.3 Psychoterapie a socioterapie  

Psychoterapie a socioterapie jsou zaměřeny především na udržování a rozvíjení 

dosud zachovaných funkcí, na udržení schopnosti vykonávat běžné denní aktivity.  

V rámci nich se využívají různé aktivizační programy. Především se zaměřujeme 

na trénink paměti. Dnes již existuje spousta pracovních pomůcek, jako jsou pracovní 

sešity pro dementní seniory vydávané přímo farmaceutickými firmami či podpůrnými 

centry. Vhodné je i hraní společenských her jako například pexeso či šachy. Také jsou 

s klientem nacvičovány konkrétní situace jako například nákup v obchodě.  

V rámci socioterapie je třeba připomenout úpravu prostředí, ve kterém 

nemocný žije. Prostředí musí být především bezpečné a vyhovovat jeho potřebám. 

Důležité je, aby pomáhalo dementní osobě v orientaci (velké nástěnné hodiny, plán 

činnosti, kalendář, tabulky označující pokoje...).  

 

2.6.4 Nové trendy v terapii demencí a práci se seniory 

V současnosti je ve značné míře kladen důraz na kvalitu života. U jedinců 

trpících demencí a i u seniorů obecně se tedy zaměřujeme na to, abychom co nejdéle 

udrželi jejich samostatnost po stránce psychické i fyzické. *MÜLLER, 2005+  
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Proto se v léčbě demencí a v geriatrii používají některé speciální terapie a 

koncepce, jež jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách níže. 

 

2.6.5 Reminiscenční terapie 

Reminiscenční terapie je založená na vzpomínkách. Vzpomínání pomáhá starým 

lidem přizpůsobit se nové životní zkušenosti, jež je spojena se ztrátou společenské role, 

pocitem životní prázdnoty, hledáním smyslu své osobní existence. Vzpomínání je pak 

spojeno se snahou porozumět sám sobě. Vybavování vzpomínek a hodnocení 

prožitého života představuje existenční potřebu pro zdravý duševní život v pozdějším 

věku. *JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010] 

„Životní integrita se projevuje pocitem životního naplnění a pochopení smyslu 

života. Je spjatá s pocitem vděčnosti vůči lidem, kteří mu dali smysl. Je to moudrost 

spojená s hlubokým porozuměním sobě i druhým. Stáří je životní etapa, kdy máme 

možnost připravit se na smrt a zemřít s dobrým pocitem z toho, co jsme v životě 

vykonali.“ *JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010, s. 15] 

Vzpomínky mohou příznivě ovlivnit úsilí seniorů o začlenění do společnosti. Jsou 

spojeny s předáváním životní zkušenosti a přispívají k překonání samoty a závislosti na 

dopomoci druhých. Vyprávění starého člověka je cenné nejen pro něho samotného, ale 

i pro „mladší“ generaci. Bohužel řada zkušeností naznačuje, že se v dnešní uspěchané 

době příležitost zavzpomínat si se starými lidmi v rodinách příliš nevyužívá. 

*JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010+ 

 

2.6.6 Canisterapie 

Canisterapie je terapie za pomoci psa, která využívá pozitivního působení psa 

na zdraví člověka. Důraz je kladen především na řešení psychologických, citových a 

sociálně-integračních problémů. Je vhodná jako pomocná psychoterapeutická metoda 

například při navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují, při práci s 
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citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, jako součást 

komplexní terapie v geriatrii apod. Canisterapie může probíhat v různých formách. Asi 

nejužívanější formou je mazlení se psem. Je třeba také zmínit hru se psem, která se u 

seniorů využívá v rámci tzv. Animal Assisted Activities, kdy je pes zdrojem motivace, 

odpočinku a obohacení kvality života. 

 

2.6.7 Ergoterapie 

Název ergoterapie pochází z řeckého ergon „práce“ a therapia „léčení“. 

Ergoterapie je léčebná metoda, která nabízí aktivní činnost lidem bez rozdílu věku, 

omezení, intelektu. Cílem je dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti a 

zvýšení kvality života. V rámci ergoterapie může probíhat i cvičení paměti, kdy hlavním 

cílem je zpomalení procesu zapomínání. Příkladem náplně pracovní terapie pro seniory 

může být práce s hlínou, ruční práce či úplně obyčejné navíjení klubek příze. 

 

2.6.8 Muzikoterapie 

Muzikoterapie je použití hudby nebo hudebních elementů. Její význam tkví 

v tom, že hudba může svými specifickými prostředky pronikat do hlubších vrstev 

osobnosti než mluvené slovo. Proto se v psychoterapii využívá k  léčbě adaptability a 

komunikace, neboť je sama o sobě komunikací. Umožňuje tak oslovení a porozumění i 

tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty.  

 

2.6.9 Bazální stimulace 

Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační 

koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Základním  principem je 

zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit 

lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Cílem je pochopit 
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potřeby klienta, porozumět stylu jeho komunikace. Péče je strukturována tak, aby byly 

podporovány zachovalé schopnosti klienta. Předpokladem je práce s autobiografií 

klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. 

Tato koncepce podporuje kvalitu života. [www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php, 

2].  

 

2.6.10 Výtvarné, pohybové a taneční formy terapie 

Též výtvarné, pohybové či taneční formy terapie jsou účinné pro zachování 

kvality života seniorů, včetně těch s demencí. 

Závěrem kapitoly bych chtěla zdůraznit, že kontakt s nemocným vyžaduje 

maximální trpělivost a vlídnost. Vždy se snažíme navodit pocit bezpečí a pohody. Je 

třeba si uvědomit, že člověk s demencí často nerozumí tomu, co říkáme, ale vnímá 

způsob, jakým mu to říkáme. De facto stejně jako malé dítě „zrcadlí“ náš přístup 

k němu. Budeme-li vlídní a laskaví, bude na nás reagovat stejným způsobem a naopak.  
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2.7 PÉČE O ČLOVĚKA S DEMENCÍ  

V této kapitole bych se nejprve chtěla věnovat systému péče o seniory v ČR 

obecně, neboť si myslím, že ne všechny pečující osoby vědí, na co mají nárok a kam se 

mohou obrátit o pomoc. Poté bych se chtěla věnovat vlastní péči o dementního 

jedince. 

 

2.7.1 Systém péče o seniory 

Demografický vývoj ukazuje, že populace stárne. Podle některých autorů je 

v České republice z deseti milionů obyvatel téměř 20 % seniorů nebo se k seniorskému 

věku přibližuje. *ŠIPR, 1997]  

Poslední dobou se v západních zemích opět vrací trend, kdy senioři netráví 

sklonek života v ústavech, ale v domácím prostředí. To je možné díky tomu, že jsou 

zřizované potřebné služby, jež přicházejí k nim a s jejich pomocí mohou senioři vést 

plnohodnotný život. 

„Rodinu je třeba chápat jako základní prvek společnosti, který integruje všechny 

věkové kategorie. Proto považujeme za klíčové, aby byl vytvořen systém podpory 

pečujících rodin. V případě nemoci či zhoršení soběstačnosti seniora je třeba dodat 

rodině takové služby, které jí umožní se o pacienta seniora postarat.“ *HOLMEROVÁ, 

JURAŠKOVÁ, ZIKMUNDOVÁ, 2002, s.33+  

Ne vždy je rodina schopna se o seniora sama postarat, zajistit prostředí pro 

péči, potřebné vybavení a především odpovídající personální zajištění. Proto je 

nezbytně nutné, aby jim stát prostřednictvím sociálních služeb dopomohl. 

V ČR je nastaven systém sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, který nabyl účinností od 1. ledna 2007. Jeho hlavním cílem je vytvoření 

podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to jako podpora a pomoc při 

zvládání péče o sebe sama, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a 

v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. 



 

31 

 

Nový zákon upravuje sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. Každý jedinec si dle svých potřeb může vybrat pro něj ty nejvhodnější služby 

nebo je také i zkombinovat s pomocí a podporou rodiny či jiných lidí. Tento zákon je 

pak pozměněn zákonem 206/2009 Sb. 

Pomoc a jednotlivé intervence sociálních služeb by měly směřovat především 

k rizikovým jedincům, jež kvůli svému pokročilému věku nebo pro nemoc, nemohou o 

sebe pečovat. K nim patří osaměle žijící senioři, dlouhodobě nemocní, imobilní či osoby 

trpící demencí či depresemi.  

 

2.7.2 Služby sociální péče 

Mezi služby sociální péče řadíme např. pečovatelskou službu, domovy pro 

seniory, asistenční službu, respitní péči (úlevná péče).  

Sociální služby se zabývají: 

1. Přímou sociální práci s klientem.  

2. Prací s rodinou nemocného seniora. Jde o to, aby byla rodina dostatečně 

informována nejen o možném vývoji zdravotního stavu seniora, ale také o 

nabídce podpůrných zdravotních a sociálních služeb nebo o možných sociálních 

dávkách. 

3. Poradenským servisem. 

4. Sociální intervencí v případě odhalení domácího násilí. 

5.  Prací se seniory v rezidenčních zařízeních (tj. v léčebnách dlouhodobě nemocných 

a domovech pro seniory). [HOLMEROVÁ, JURAŠKOVÁ, ZIKMUNDOVÁ, 2002+  
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2.7.3 Služby sociální intervence 

Cílem těchto služeb je integrovat klienta v jeho domácím a pomáhat jeho 

začlenění do společnosti. Patří sem: denní stacionáře, výchovné a vzdělávací aktivity, 

kontaktní práce, terapeutické služby, poradny, kontaktní centra. 

Nelze opominout význam kontaktních nízkoprahových center, jež se zabývají 

problematikou určitých nedostatečně řešených problémů. Jako příklad lze uvést 

kontaktní a informační centrum České alzheimerovské společnosti pro postižené 

demencí. Česká alzheimerovská společnost ( ČALS) se zaměřuje nejen na nemocné, ale 

i na jejich rodinné příslušníky. V současné době je v ČR 25 kontaktních míst, která 

poskytnou informace o Alzheimerově chorobě, nabídnou setkání ve svépomocných 

skupinách rodinných pečovatelů, respitní péči v domácnosti, v rámci bezplatného 

poradenství poskytuje zájemcům i testování paměti.  

[www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=25, 3] 

 

2.7.4 Přístupy k péči o lidi postižené demencí 

„Představme si, jak frustrující by bylo, kdybychom nemohli najít svůj domov, 

nevěděli, který je den… A najednou bychom si při programu vybavili starý recept na 

nějaké jídlo, dali dohromady skládačku, poznali starou písničku. Pocit radosti a hrdosti 

z úspěchu by nás nejen vytrhl z letargie, ale přispěl by i k našemu zdraví. Proto personál 

musí dělat všechno pro to, aby obyvatelé mohli zažít pocit úspěchu a vytvářet mu 

prostředí, kde se může cítit jistý, bezpečný a které kompenzuje jeho ubývající 

schopnost.“ [RHEINWALDOVÁ, 1999, s.73] 

Jak bylo v předchozích kapitolách uvedeno, problematika demencí je spojená 

s především s poruchami paměti s ubýváním kognitivních funkcí. A právě pro 

zpomalení kognitivního úbytku a podporu rezerv v kognitivních funkcích jsou nesmírně 

důležité preventivní tréninkové programy pro seniory. Ty jsou zaměřené na stimulaci 

jejich mentální aktivity, jež je vestavěna do individuálního plánu péče. Na tvorbě 
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individuálního plánu se podílí sám klient, pracovníci ošetřovatelského týmu a 

samozřejmě rodina.  

Rodina je velmi důležitá. V ústavním prostředí je zajištěna bezpečnost a péče o 

fyzické zdraví, ale chybí „teplo domova“ a „vřelé rodinné vztahy“. Starý člověk sice 

může žít bez rodiny, ale bývá jen málokdy šťastný. 

„Společnost je schopná se o něho postarat. Může mu poskytnout ubytování, 

stravu, zdravotní péči a může se pokusit naplnit a zorganizovat jeho čas. Není však 

schopná naplnit jeho potřeby citových vztahů i potřebu být s někým spjatý nebo na 

někoho vázaný“ [WOLF, 1982, s 39]. 

Možným rizikem ústavní péče může být i to, že v kolektivu dochází častěji ke 

konfliktům a z nich plynoucí agrese nebo naopak rezignace a apatie.  
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2.8 DOMÁCÍ PÉČE, LAICKÁ PÉČE U DEMENCÍ 

Pro jedince postiženého demencí je nejlepší možnou variantou péče v jeho 

vlastním domácím prostředí. Důvodem je to, že toto prostředí dobře zná a je mu 

blízké. Poskytuje mu pocit bezpečí, umožňuje mu zůstat relativně nezávislým, což 

zvyšuje jeho pocit sebedůvěry. Rodina má tedy mimořádný význam v péči o 

dementního člověka. Přemístění do nového prostředí, například umístění do 

institucionální péče, vede většinou k výraznému adaptačnímu syndromu a ke zhoršení 

příznaků demence. Výsledkem může být vznik imobilizačního syndromu a jeho 

komplikací, jež mnohdy vedou i k úmrtí.  

Pokud se vyskytnou komplikace, jako jsou různá somatická onemocnění, s nimiž 

se ve stáří musí počítat, nebo v případě výskytu závažných poruch chování, při selhání 

pečovatelů, je umístění do ústavní péče nezbytné.  

Role rodinného pečovatele je tedy velmi důležitá, ale i velmi těžká. Jen málo 

nemnoho lidí je připraveno převzít odpovědnost a úkoly související s péčí o 

dementního nemocného. Mnohdy si pečovatelé nedokážou představit, co taková péče 

obnáší a selhávají. Je třeba se připravit na značnou zátěž - tělesnou (péče o domácnost, 

o stravování, hygienu... nemocného), finanční (nemožnost vlastního zaměstnání, 

výdaje spojené s nákupem léků, rehabilitačních pomůcek atd.). Dále zátěž plynoucí z 

okolního prostředí (nevyhovující bytové podmínky), či ze sociální izolace. Stejně jako u 

všech pomáhajících profesí i zde, u laických pečovatelů, hrozí syndrom vyhoření.  

Nelze tedy nesouhlasit s názorem, že pouze tehdy, když si rodinný pečovatel 

zorganizuje péči a vyhradí si čas pro sebe k načerpání energie, může skutečně pomoci 

svému blízkému. *HOLMEROVÁ, JURAŠKOVÁ, ZIKMUNDOVÁ, 2002+ 

Proto je důležité zapojit do péče o dementního jedince celou rodinu a přátele a 

vypracovat společný plán péče. Využívat odborné formy pomoci jako pečovatelské 

služby, denní stacionáře. Případné krizové situace řešit zavčasu s odbornou pomocí 

(např. psycholog).  
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Dnes je obrovská výhoda dostupnosti různých informací, je možné navštěvovat 

svépomocné podpůrné skupiny, jež navštěvují lidé, kteří řeší podobné situace.  

Pokud bychom měli shrnout pro a proti u domácí péče, tak výhodou této péče 

je to, že vychází plně z individuálního přístupu. Senior se nepodřizuje ústavnímu 

režimu, tady si například může vstát, jak byl zvyklý, může dodržovat svoje obvyklé 

rituály. Je třeba brát v potaz, že každá změna či narušení zažitých pravidel se negativně 

projeví chování seniora postiženého demencí. Stereotypy a pravidelný režim vnáší řád 

a strukturu do denního života člověka s demencí, znamená pro něj bezpečí. Proto je 

důležité zachovat normální běh věcí tak dlouho, jak je to jenom možné a nechat 

postiženého jedince co nejdéle v domácím prostředí. 

Další výhodou je to, že se u dementního jedince v domácím prostředí snižuje 

riziko vzniku dezorientace, depresí a případné agresivity. Lépe se udržuje komunikace a 

vyvolávají vzpomínky, na kterých je postavena reminiscenční terapie. V domácím 

prostředí je také dementní jedinec více motivován k samostatnosti, protože má na 

všechny úkony dostatek času.  

Naopak nevýhodou domácí péče může být obtížné zajištění bezpečnosti 

(schodiště, ostré předměty, či třeba nemožnost plně byr přizpůsobit potřebám 

nemocného). 

„Všeobecně se má za to, že nemocní s touto chorobou nejsou ani více ani méně 

šťastní než lidé s normálním poznáváním. Rodiny ovšem trpí strašně. Připočteme-li 

k emocionálnímu utrpení ještě fyzickou zátěž z péče o dementního příbuzného, bude 

zřejmé, kdo trpí.“  

Citát Roberta G. Coenena 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

 

3.1 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR 

Ve výzkumné části práce jsem se zaměřila na zjištění přístupu pečovatelů v 

domácím a institucionálním prostředí k osobám s demencí. Jako hlavní výzkumnou 

metodu jsem zvolila kvalitativní výzkum, který je doplněn kvantitativními prvky. Na 

základě informací, získaných během strukturovaných rozhovorů, jsem se pokusila 

vymezit nejdůležitější a nejčastěji uváděná témata respondentů, která se vztahují 

k péči o osoby s demencí. Rozhovory mají poskytnout detailnější pohled na 

problematiku péče o takto postižené jedince. Součástí výzkumné části práce je také 

vyhodnocení dotazníků pro pečující osoby v institucionálním prostředí. Výsledky jsem 

pro přehlednost graficky zpracovala. 

 

3.2 FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

Na základě studia současné odborné literatury se budu snažit zmapovat přístup 

pečovatelů v domácím a institucionálním prostředí k osobám s demencí v praxi. Výzkum budu 

provádět za pomoci strukturovaného rozhovoru a dotazníku pro pečovatele pečující 

v institucionálním zařízení o osoby trpící demencí. Cílem je tedy zjistit, jak v praxi probíhá péče 

o dementní jedince, shrnout možná pro a proti v domácí a institucionální léčbě a uceleně 

interpretovat vhodná doporučení pro péči o dementní osoby. Jedná se o kvalitativní výzkum, 

který je doplněn kvantitativními prvky. 
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3.3 APLIKOVANÁ METODIKA 

Vzhledem k povaze mého výzkumu, jsem jako základní metodologický nástroj, 

použila kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkum pracuje převážně 

s nekvantifikovatelnými daty. Respektuje jedinečnost a neopakovatelnost jevů, zabývá 

se souvislostmi mezi nimi. Pro zjišťování dat pro tento druh výzkumu jsem zvolila 

strukturovaný rozhovor s pečovateli v domácím prostředí. Z  rozhovorů jsem potom 

pomocí kódování získala důležité informace, jež mi napomohly utřídit rady a 

doporučení pro pečující osoby.  

Kvalitativní výzkum jsem obohatila o prvky kvantitativního výzkumu tím, že 

jsem zjišťovala též data od pečujících v institucionálním prostředí. K tomu jsem 

sestavila dotazník pro pečovatele pečující v institucionálním zařízení o osoby trpící 

demencí. Ten obsahuje 6 otázek mapujících úroveň znalostí o demenci u pečujících 

osob v institucionálním prostředí. Výsledky dotazníků jsem statisticky zpracovala. 

 

3.3.1 Polostrukturovaný rozhovor 

V rámci sběru dat bylo nutné provést s účastníky polostrukturovaný rozhovor. 

Rozhovor je zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat. Tato forma 

dotazování dovoluje výzkumníkovi i účastníkovi vstoupit do vzájemného dialogu, ve 

kterém se otázky mohou přizpůsobit odpovědím účastníka. Dotazování vychází 

z předem stanovených otázek, v našem případě otevřených. To mi umožnilo vést 

s respondenty vzájemný dialog a podrobněji se věnovat důležitým oblastem. Shrnu-li 

výhody polostrukturovaného rozhovoru, tak usnadňuje navázání vztahu a vcítění. 

Taktéž dovoluje větší flexibilitu, umožňuje objevování nových oblastí zájmů a tím 

přináší bohatší data. 

Předem bylo nutné připravit si osnovu rozhovoru. Ta se skládala z předem 

připravených otázek a témat, ke kterým jsem v rozhovoru směřovala. Není nezbytně 

nutné dodržovat přesné pořadí otázek, je vhodné kladení otázek přizpůsobit 
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aktuálnímu rozpoložení respondenta během rozhovoru. Způsob odpovědí na otázky je 

volný, respondent si sám může vybrat styl odpovědi. [FERJENČÍK, 2000] 

Získané údaje z rozhovorů jsem pomocí otevřeného kódování rozdělila do 

kategorií dle předem určených vlastností pojmů. Polostrukturovaný rozhovor je 

stěžejním zdrojem kvalitativních dat v této práci.  

 

3.3.2 Dotazník pro pečovatele pečující v institucionálním zařízení o osoby 

trpící demencí 

Pro doplnění dat od pečovatelů v institucionálním prostředí, jsem jako 

nejvhodnější metodu sběru informací, zvolila dotazníkovou formu. Dotazník je ve své 

podstatě standardizovaný rozhovor, ale v písemné formě. Jeho obrovskou výhodou je 

úspora času a možnost lépe kvantifikovat data. 

Pro účely absolventské práce jsem na základě dlouholetých zkušeností s péčí o 

dementní jedince a po konzultaci s vedoucím práce sestavila dotazník pro pečovatele 

pečující v institucionálním zařízení o osoby trpící demencí. Tento dotazník je tvořen 6 

uzavřenými otázkami, jimiž zjišťujeme úroveň znalostí pečovatelů v institucionálním 

prostředí o dané problematice. Dotazník byl administrován v písemné podobě.  
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3.4 ZKOUMANÝ SOUBOR 

Pro získávání informací jsem si vybrala mladoboleslavský okres. Cílová skupina 

byli občané pečující o seniory s demencí.  

 

3.4.1 Skupina pečujících v domácím prostředí 

Respondenty z řad pečovatelů v domácím prostředí jsem vybírala pomocí 

stratifikovaného (záměrného) výběru ze seznamu zájemců o službu, který je veden 

sociální pracovnicí v Domově Dolní Cetno. V tomto seznamu je evidováno celkem 80 

zájemců o službu z celého mladoboleslavského okresu. Ze seznamu jsem s pomocí 

sociální pracovnice vytipovala 20 vhodných respondentů, které jsem po telefonické 

domluvě osobně navštívila a vedla s nimi podle předem připravených otázek řízený 

rozhovor. Vzhledem k různorodým odpovědím, které nešly graficky zpracovat, jsem se 

rozhodla vypracovat kazuistiky. Data od těchto respondentů jsem sbírala od června 

2010 do konce ledna 2011.  

Zkoumaný soubor se tedy skládá z pečovatelů o 20 dementních osob. Soubor se 

nevyznačuje přílišnou homogenitou, ale záměrem kvalitativního výzkumu práce bylo 

popsat přístup k péči o dementního jedince ve všech souvislostech. Vybírala jsem tedy 

záměrně osoby s různým věkovým rozpětím, vzděláním, zaměstnáním nebo sociální 

situací, abych měla možnost vypozorovat další souvislosti - například v závislosti na 

sociální situaci dotazovaného, na vzdělání či rodinné situaci.  

 

3.4.2 Skupina pečujících v institucionálním prostředí 

Další skupinu respondentů tvořili profesionální pečovatelé z institucionální 

péče. K získávání informací od těchto respondentů jsem využila dotazník pro 

pečovatele pečující v institucionálním zařízení o osoby trpící demencí, který byl 

sestaven na základě mých dlouholetých zkušeností s péčí o takto postižené jedince.  
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Oslovila jsem respondenty z domovů pro seniory v Mladé Boleslavi, Mnichově 

Hradišti a v Dolním Cetně. Dotazníky byly administrovány v písemné podobě. 

Respondenti odpovídali na šest uzavřených otázek. Sběr dat proběhl v únoru 2011. 

Bylo rozdáno 40 dotazníků, z nichž se vrátilo celkem 36.  

Všichni respondenti se výzkumu zúčastnili dobrovolně a anonymně. 

Respondentům bylo nabídnuto, že po ukončení výzkumu mohou být informovány o 

jeho výsledcích. 

Ke zpracování dat a k tvorbě tabulek a grafů byl použit program EXEL, přičemž 

bylo použito výsečových grafů.  
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3.5 ORGANIZACE A PRŮBĚH ŠETŘENÍ 

Příprava podkladů pro zvolené téma byla zahájena v červnu 2010. Osobní 

setkání s respondenty probíhalo během měsíců červen 2010 – leden 2011. V průběhu 

měsíců září až prosinec jsem zahájila zpracování podkladů k teoretické části práce a 

prostudovala dostupnou literaturu vztahující se k této problematice. V měsících lednu 

až březnu jsme se věnovala zpracování výzkumné části práce a zpracování získaných 

údajů a doplnění teoretické části práce. 

Respondenty z řad pečovatelů v domácím prostředí, jsem po telefonické 

domluvě osobně navštívila a vedla s nimi podle předem připravených otázek řízený 

rozhovor. Při prvním kontaktu jsem je poprosila o spolupráci na výzkumu a vysvětlila 

jsem jim, k čemu a jakou formou budou získaná data využita.  

Se všemi dotazovanými ze skupiny pečujících v domácím prostředí jsem se 

setkala v jejich domácím prostředí. V úvodu rozhovoru jsem jim podrobně vysvětlila, 

čím se bude absolventská práce zabývat a co je jejím cílem. Vysvětlila jsem jim, proč 

jsem si vybrala právě je a ujistila je, že všechny zjištěné informace budou anonymní.  
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3.6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

3.6.1 Kazuistiky 

Na základě rozhovorů s pečovateli v domácím prostředí jsem vypracovala 20 

kazuistik. Vzhledem k jejich obsáhlosti v této práci uvádím pouze výběr z nich – 5 

kazuistik, jež mi přišly nejzajímavější a na nichž by chtěla demonstrovat některé 

extrémy domácí péče o dementní osoby.  

 

3.6.2 Kazuistika č. 1  

Pan Ota S. se narodil v roce 1927. Dětství prožil s rodiči v Dalovicích. Založil 

rodinu, měl dvě děti - dceru a syna. Všichni společně bydleli v Mladé Boleslavi, kde 

pracoval jako dělník v automobilových závodech Škoda. 

Od roku 2008 mu byl přiznán příspěvek na péči - 2. stupeň, který mu byl 

v dubnu 2010 zvýšen na 3. stupeň. 

Dle sdělení dcery, byl tatínek velice přísný, vždy vyžadoval v rodině kázeň a 

poslušnost. Svůj volný čas nejraději věnoval kamarádům a návštěvám v pohostinství. 

V roce 2008 pan Ota ovdověl. Nadále bydlel v bytě v Mladé Boleslavi. Péči o 

domácnost společně zajišťoval syn a dcera. Obědy mu přivážela terénní služba.  

Po odchodu manželky se začal zhoršovat psychicky i fyzicky. V roce 2009 

prodělal operaci močového měchýře (epicystostomii). Během rekonvalescence začal 

mít výpadky paměti. Býval dezorientovaný v místě i čase. V myšlenkách se vracel do 

dětství. Byl přesvědčený, že jeho rodiče žijí a všichni společně bydlí v Dalovicích. Přestal 

zvládat péči o sebe. V bytě již nemohl být sám, potřeboval celodenní dohled. Z těchto 

důvodů se koncem roku 2009 přestěhoval k dceři do Dobrovic.  

V rodinném domě společně s dcerou bydlí i vnučka pana Oty s dvěma malými 

dětmi. Pan Ota měl k dispozici svůj vlastní pokoj.  
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Hned po přestěhování začaly problémy se soužitím. Pan Ota nechtěl 

v Dobrovicích být. Chtěl zpět domů do Dalovic. Utíkal z domu, nejčastěji do 

pohostinství. Často utekl a bloudil. Při péči spolupracovala celá rodina. Zajišťovali 

celodenní dohled. Pan Ota péči přijímal velice nelibě, byl zlý, chtěl zpátky domů, vadil 

mu hluk malých dětí. Rodina se za péči místo slov díků dočkala verbálního napadání. 

Děti se snažil uklidňovat holí. 

Pečující byli praktickým lékařem seznámeni s průběhem i etiologií nemoci. 

Všichni věděli, že chování otce je vlastně zapříčiněno jeho nemocí, ale přesto byla pro 

všechny péče velice náročná.  

Na doporučení ošetřujícího lékaře, podala rodina se souhlasem pana Oty, 

žádost o přijetí do institucionální péče. 

Péče byla stále náročnější, v rodině byly velice napjaté vztahy. Děti nesměly 

dělat hluk ani běhat. Pro časté utíkání musela být vrátka neustále zamčená, což byl 

další zdroj problémů. Mezi pečujícími velice často docházelo k výměně názorům. Jediná 

činnost, která nemocného uspokojovala, byla návštěva místního pohostinství.  

V červnu 2010 byl pan Ota přijat do domova pro seniory. Trpěl halucinacemi, 

často byl dezorientován v čase i místě. Ze zařízení sice neutíkal, ale neustále chtěl 

odejít domů do Dalovic za rodiči. Nespolupracoval, nezúčastňoval se volnočasových 

aktivit. Uzavíral se víc sám do sebe. Zdravotní stav se postupně zhoršoval. 31. července 

2010 pan Ota umírá. 

 

3.6.3 Kazuistika č. 2 

Paní Ludmila B. se narodila v roce 1918, celý život prožila v rodném statku na 

malé vesnici. Spolu s mužem vychovali tři děti. Nejstarší Jiří dostal vysokoškolské 

vzdělání, žil a pracoval v nedaleké vesnici, po rozvodu žil několik let se svou  matkou 

v jejím čtyřpokojovém bytě - celé patro velkého rodinného domu. Prostřední syn 

Jaroslav zůstal a žil se svojí rodinou v patře rodném statku a nejmladší dcera Alena se 

provdala a žila ve 20 km vzdáleném městečku. 
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Paní Ludmila ovdověla ve svých 68 letech. Byla moudrou matkou svých dětí, 

velmi milou tchýní svých snach, milující a chápající babičkou a váženou paní pro lidi 

z okolí.  

Paní Ludmila ve svých 72 letech musela absolvovat komplikovanou 

gynekologickou operaci a po tomto zákroku, delší narkóze začala mít potíže s pamětí. 

Nástup demence byl pozvolný. Začala postupně zapomínat jak se co vaří, kam si uložila 

své úspory, kam poponesla stoličku z kuchyně,….. 

Občas se snacha žijící v domě divila co, že to vlastně paní Ludmila vaří, nabízela 

pomoc a podporu a ta bývala odmítána s tím, že přece si všechno zvládne udělat sama. 

Snacha se snažila paní Ludmile pomoci udržovat pořádek a čistotu v bytě. Občas bylo 

zapotřebí vyhodit staré zbytky nepodařených jídel, občas něco přeprat nebo vylít 

zkaženou vodu s kýble po úklidu, kterou tam paní Ludmila zapomínala již několik dní. 

Paní Ludmila si nechtěla připustit, to, že již vše nezvládne a pomoc odmítala. 

Její domácnost již nebyla tou pěknou čisťoučkou, jak vždy byli všichni příbuzní zvyklí. 

Dcera pravidelně dojížděla 1 x týdně, nechápala, proč paní Ludmile nepomáhá 

švagrová, která to má přeci doma a nic by jí to neudělalo. Mezi snachou a dcerou paní 

L. začalo docházet k drobným nepříjemnostem a napětí.  

Napětí se prohlubovalo s tím, čím více byla paní Ludmila postižena demencí. 

Paní Ludmila obviňovala snachu s toho, že jí z bytu odnesla to či ono nebo naopak jí do 

jejího bytu nosila nepořádek a odpadky. Pod neustálými nepříjemnostmi v domě 

narůstalo napětí i mezi synem Jaroslavem a snachou. Syn Jiří vůbec nechápal nemoc, 

kterou matka trpí a často trval na tom, že se má paní Ludmila snaše za urážky a 

napadení omlouvat. Mezi paní Ludmilou a synem Jiřím došlo k velkému konfliktu, když 

ho Ludmila obvinila z krádeže peněz - které ten den uložila a opravdu nevěděla kam a 

tak byl Jiří první na řadě, a on to tehdy nezvládl a nepochopil onemocnění. 

V shodách i neshodách žila stále ve svém velkém bytě rodinného domu. Měla 

své špatné i dobré dny. Někdy přijala uvařené jídlo snachou, jindy ho odmítla a kuchtila 

si něco sama, někdy přijala pomoc s úklidem a jindy trvala na tom, že ta cizí paní musí 

okamžitě odejít z jejího domu. Zvládala svou osobní hygienu a měla své rituály. 
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Zvláštní postavení v této rodině měla do této doby dcera Alena. Ta skutečně 

dojížděla byť pravidelně, ale vždy na krátkou společenskou návštěvu. Nikdy 

v domácnosti nespala a nikdy se nezdržela celý den. Obviňovala ostatní příbuzné, že se 

nedokážou patřičně postarat o matku. Nemohla odpustit Jiřímu, že nezvládl konflikt a 

nedokázal se nad obvinění povznést. Paní Alena nastoupila svůj starobní důchod a 

matku si v jejich 90 letech, v dobré snaze přestěhovala do své domácnosti, svého 

rodinného domku. 

Stěhování proběhlo celkem klidně, paní Ludmila měla svůj vlastní pokoj – 

v patře domu. Kuchyň a obývací pokoj byl v přízemí. Demence paní Ludmily se velmi 

zhoršila, musela začít používat inkontinenční pomůcky, které opravdu nechtěla. 

Dokázala je rozcupovat a poházet po celém pokoji. Tvrdila, že je ve vězení a do pokoje 

jí zavírají.  

Před ostatními příbuznými dceru, kterou do té doby milovala, denně se na ní 

ptala, najednou nejmenovala jinak než ta paní co mi tu poroučí. Paní Alena chtěla a 

dělala vše podle svého nejlepšího svědomí, vstávala mnohokrát za noc, pečovala a 

zcela ztratila na 2 roky svůj osobní život. Ale i tak byla jen ta „ženská co mě nutí tady žít 

a jen mi tu poroučí“. 

Paní Ludmila umírá náhle ve svých 92 letech. 

 

3.6.4 Kazuistika č. 3 

Paní Antonie L. se narodila v roce 1920. Dětství prožila v Pískové Lhotě. Po 

uzavření sňatku se odstěhovala do České Lípy, kde porodila tři dcery a pracovala jako 

prodavačka. Jejím koníčkem bylo cestování a ruční práce. Při odchodu do důchodu se s 

manželem vrátila zpět do svého rodiště. 

V roce 1996 paní Antonie ovdověla, v domku žila sama. Za pomocí dcer zvládala 

údržbu domku a domácnosti. V dubnu 2003 se rozhodla podat žádost do domova pro 

seniory. Žádost podala s tím, že zatím nechce nastoupit, ale že ji využije, pokud by 

nebyla sama schopná se o sebe postarat.  
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Rodina si všimla pomalu se zhoršující paměti poprvé v roce 2006. Zajistili ji 

obědy v místní škole, s nákupy pomáhala sousedka. O víkendech se v péči střídali 

dcery. Dle sdělení dcer ani jedna nejsou zrovna pečovatelský tip. Mezi sestrami 

docházelo k napětí a zhoršení vztahů. S narůstající péčí, která byla potřebná, docházelo 

k častějším sporům a vyčítání. Tato péče trvala asi tři roky. 

Dle sdělení vnučky byla paní Antonie vždy velmi činorodá. V životě si věděla se 

vším rady. Nikdy pro ni nebyl nic problém. S postupující nemocí přestávala zvládat péči 

o domácnost a o sebe. Nebyla schopná si zatopit, zapomínala se najíst, pravidelně 

užívat léky atd. Celé dny posedávala, nevyvíjela žádnou aktivitu. 

Kompletní informace o nemoci dcery získaly od vnučky. Vnučka pracuje 

v domově pro seniory a velice dobře zná průběh onemocnění s demencí. Vzhledem 

k pracovnímu vytížení dcer se paní Antonie rozhodla, že nastoupí do domova pro 

seniory. Do domova pro seniory nastoupila v březnu 2009. V té době neměla přiznaný 

příspěvek na péči. 

Během pobytu v institucionální péči byl paní Antonii přiznaný 3. stupeň 

příspěvku na péči. Během adaptačního procesu došlo ke zhoršení paměti. Z počátku 

byly časté stavy zmatenosti, paní Antonie nepoznávala své dcery. Tyto stavy trvaly cca 

2 měsíce, potom přišel zlom, paní Antonie si zvykla na režim a velice dobře a aktivně se 

zapojila do všech nabízených volnočasových aktivit. Navštěvuje pohybové aktivity, 

ergoterapii, jezdí na výlety. Vše si ohromně užívá a je spokojená.  

V letošním roce bude již v domově třetím rokem. Dokonce se zlepšily vztahy 

mezi sestrami, které paní Antonii často navštěvují a se zařízením úzce spolupracují. 

Jsou velice rády, že paní Antonie je v domově spokojená a má zajištěný důstojné stáří i 

s její nemocí. 
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3.6.5 Kazuistika č. 4 

Pan Evžen Š. se narodil v roce 1933. Dětství prožil v příměstské části Mladé 

Boleslavi. Založil rodinu, měl dvě děti syna a dceru. Všichni společně bydleli v Mladé 

Boleslavi. Pracoval v automobilových závodech Škoda na vedoucí pozici 

Veškerý volný čas věnoval rodině a rybaření. Povahově byl velice zásadový, 

velice často uplatňoval svůj názor, který také dovedl prosadit. 

V roce 2004 náhle ovdověl. Po smrti ženy žil sám ve své domácnosti, kterou 

kompletně zvládal. Syn, který bydlí v Mladé Boleslavi, ho pravidelně třikrát týdně 

navštěvoval. Dcera, která žije v Praze, přijela občas na návštěvu v sobotu. 

V roce 2007 se pan Evžen podrobil náročné operaci srdce. Hospitalizaci snášel 

velice špatně, byl neklidný, utíkal, chtěl domů. Z těchto důvodů byl propuštěn do 

domácího ošetřování. Jeho zdravotní stav se stabilizoval. Rodina si všimla, že kdykoliv 

má být pan Evžen hospitalizován, dochází ke stavům úzkosti a agrese.  

Během roku 2008 došlo ke zhoršení paměti. Pan Evžen nebyl soběstačný v péči 

o sebe, nezajistil si sám jídlo a nebral pravidelně léky. Rodina zajistila třikrát denně 

pomoc terénní služby (ráno, v poledne a večer). Každé odpoledne byl s panem 

Evženem syn. Dcera dojížděla, jen občas v sobotu na krátkou návštěvu. Dost často péči 

sourozence o tatínka kritizovala. Mezi sourozenci dost často docházelo k neshodám. 

Bližší informace mi nebyly poskytnuty. Synova manželka byla celou dobu velkou 

oporou. 

Praktická lékařka jim podala informace o onemocnění demencí. Vzhledem ke 

zkušenostem s hospitalizacemi a povaze pana Evžena rodina neuvažovala o 

institucionální péči. 

Od dubna 2009 byl panu Evženovi přiznán 2. stupeň příspěvku na péči. Pan 

Evžen žil doma v izolaci, odmítal se účastnit společenských akcí pořádaných pro 

seniory. Pouze o svátcích svolil a jel do domácnosti syna, ale maximálně na dvě až tři 

hodiny, potom ho musel syn odvést zpět. Doma sledoval televizi, hlavně zprávy a 

sportovní pořady. 
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Paměť se mu stále zhoršovala, ale pořád se péče za maximálního nasazení 

rodiny syna zvládala. Začátkem ledna 2011 pan Evžen odmítal jíst a pít. Praktická 

lékařka rozhodla o hospitalizaci. Na interní oddělení byl přijat 7. ledna 2011, odtud byl 

přeložen 12. 1. do léčebny dlouhodobě nemocných, kde 21.1 2011 umírá. 

 

3.6.6 Kazuistika č. 5 

Paní Zdeňka B. se narodila v roce 1921 v rodině živnostníka. Dětství prožila 

v Dobrovicích, vyučila se švadlenou. V roce 1942 se provdala a postupně porodila čtyři 

dcery. 

V roce 1981 ovdověla. Povahově byla velice mírná, hodná a nekonfliktní, její 

čtyři dcery byly celý její svět. Udělala by pro ně první a poslední. Žila jen pro své děti a 

vnoučata, která často hlídala.  

Její nejmladší dcera žila v těsném sousedství a pomáhala jí s domácností. 

Ostatní dcery maminku pravidelně navštěvovali. Vše probíhalo velice klidně a 

harmonicky.  

Po oslavě 85. narozenin začala nejmladší dcera pozorovat, že maminka začíná 

mít problémy s pamětí. Její domácnost začala chátrat. Dcera k matce musela denně 

docházet a pomáhat s běžným chodem domácnosti. Tato péče trvala necelé tři roky. 

Paměť maminky se stále zhoršovala. Bývala dezorientovaná, několikrát denně chodila 

na nákup, vždy přinesla týž nákup (mléko a chleb).  

Zde začaly první spory mezi sestrami. Ostatní tři sestry vyčítaly nejmladší sestře 

nedostatečnou péči. Z těchto důvodů se rozhodly, že se o maminku postarají sami. 

Verdikt zněl, že se budou v péči pravidelně po měsíci střídat. Každý měsíc se maminka 

stěhovala do jiné domácnosti. Nikde neměla vlastní pokoj. Všechny svoje osobní věci 

měla v jedné velké tašce. V roce 2007 byla paní Zdeňce přiznána středně těžká 

závislost. Tato péče trvala celkem asi dva roky. Nejmladší dcera byla z této péče 

vyčleněna. Paní Zdeňka měla čím dál tím větší potíže při nastupování do auta a velice 
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špatně snášela jízdu autem. V té době měla již stanoveného opatrovníka, kterým byla 

nejstarší dcera, která rozhodla o nástupu do institucionální péče. 

Informace o průběhu etiologii demence získali rodinní příslušnici od vnučky 

paní, která je zdravotní sestra, které pečujícím zcela postačovaly. 

Do institucionální péče nastoupila paní Zdeňka v červenci 2010. Byla úplně 

závislá na péčí druhé osoby. Při nástupu byla nekomunikující, apatická, imobilní. Po 

dvou měsíční hospitalizaci paní umírá. 

 

3.6.7 Vyhodnocení kazuistik 

Rozborem všech kazuistik jsem se snažila identifikovat základní kategorie 

týkající se péče o lidi postižené demencí v domácím prostředí. Kategorie se dotýkají jak 

nemocného, progrese jeho onemocnění, jeho adaptace na prostředí, kvality jeho 

života či jeho chování k okolí a naopak. Tak i rodiny, tj. pečovatelů. Jejich postoje, jejich 

vzájemných vztahů v době péče o dementní jedince, náročnosti péče v domácím 

prostředí. Cílem rozboru kazuistik je stručně nastínit problematiku domácí péče s jejími 

pozitivními i negativními aspekty.  

Jednotlivé kategorie pak obsahují výroky týkající se zvládání nemoci. A to jak 

z pohledu postiženého jedince, tak i z pohledu pečovatelů. Demence je chronické 

onemocnění a jako každé chronické onemocnění sebou přináší změnu kvality života, 

změnu hodnotového systému, změnu sociální situace postiženého jedince i jeho 

pečovatelů. 

 Příznaky onemocnění – základním příznakem tohoto onemocnění jsou poruchy 

paměti, často doprovázené dezorientací, nepochopením ze strany okolí, konflikty 

s okolím (např. kazuistika č. 2: „Mezi paní Ludmilou a synem Jiřím došlo k velkému 

konfliktu, když ho Ludmila obvinila z krádeže peněz - které ten den uložila a 

opravdu nevěděla kam a tak byl Jiří první na řadě“), poruchy chování. 
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 Adaptace – z kazuistik jasně vyplývají poruchy adaptace. Poruchy adaptace 

můžeme rozpoznat například ve zhoršení stavu postižených jedinců po nějaké 

operaci. Také často dochází k rozvoji onemocnění po ztrátě partnera. Postižený 

jedinec se musí nejenom vyrovnávat se svojí emocionalitou, ale i s novou životní 

situací, kdy musí všechno „zvládnout sám“. Z hlediska adaptace - demence lze 

obecně shrnout, že pro seniora je nejvhodnější jeho přirozené domácí prostředí a 

naopak nejhorší možnou variantou je stěhování z jedné domácnosti do druhé (viz. 

kazuistika č. 5). Je však nutné uvést to, že základní podmínkou pro péči v domácím 

prostředí je ochota, schopnosti a možnosti rodiny. Péče o takto postiženého 

jedince je velmi vyčerpávající, což si mnoho pečovatelů neuvědomuje a pak si 

vyčítají, že ve své roli pečovatele selhali. Člověk, který si něco podobného neprožil, 

si jen těžko dokáže představit, co všechno to pro pečujícího obnáší. 24 hodinový 

dohled na dementního jedince, poskytování veškeré ošetřovatelské péče, péče o 

jeho domácnost, péče o jeho denní zaměstnání… a přitom nezapomínat na sebe 

sama, na svoji rodinu, často i zajišťování obživy pro rodinu (při zaměstnání). Další 

možností péče o dementní osoby je institucionální péče. Na základě rozboru 

kazuistik lze také konstatovat, že při nástupu do ústavní péče mezi 2. stupněm 

(středně těžká závislost) a 3. stupněm (těžká závislost) a po adaptačním procesu, 

se klient obvykle velice dobře adaptuje na institucionální prostředí a může prožít 

poměrně kvalitní stáří. 

 Vztahy - v této kategorii jsou zahrnuty vztahy jak nemocný versus pečovatel, tak 

vzájemné vztahy více pečovatelů. Z většiny kazuistik je patrné, že dochází 

k narušení vztahů. Příčinou jsou nedorozumění vznikající většinou z neznalosti 

povahy základního onemocnění, tedy demence. Příkladem může být 

nedorozumění mezí paní Ludmilou a jejím synem Jiřím nebo zhoršení vztahů mezi 

jejími dětmi. Dcera, která se nejprve zcela neúčastnila na péči o paní Ludmilu, 

ostatním sourozencům vyčítala nedostatečnou péči o matku.  

 Aktivita – touto kategorií mám na mysli jak zájmy, aktivní účast v nějakém 

terapeutickém programu,… ale i aktivní přístup k onemocnění, postoj k němu. Na 

kazuistice č. 1 lze demonstrovat pasivní přístup jedince, pan Ota S. neměl zájem o 

jakékoliv aktivity, docházelo k jeho uzavírání do sebe sama až k jeho úplné izolaci 
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od okolního světa. Opakem je aktivní přístup a „zdravý postoj“ k onemocnění u 

Antonie L. v kazuistice č. 3. „Paní si zvykla na režim a velice dobře a aktivně se 

zapojila do všech nabízených volnočasových aktivit. Navštěvuje pohybové aktivity, 

ergoterapii, jezdí na výlety. Vše si ohromně užívá a je spokojená.“ 

 Změna kvality života – jak už jsem výše uvedla, demence jako všechna chronická 

onemocnění sebou přináší změnu kvality života. Kvalitu lze posuzovat z bio-

psycho-sociálního hlediska. Jinými slovy, záleží na fyzickém stavu jedince, na jeho 

duševním stavu, na tom, jak se ke svému onemocnění postaví, a také na sociálním 

prostředí. V našich případech, jak se k péči o dementního jedince postaví rodina. 

Za extrémní považuji případ sester v kazuistice č. 5. Ve snaze udělat pro maminku 

to nejlepší jí vlastně uškodily. Jejich maminka se musela každý měsíc stěhovat 

z jedné domácnosti do druhé, nikde neměla vlastní pokoj, její život byla jedna 

taška. Nikde nebyla doma, neměla „svoje zázemí“, „svojí jistotu“.  

 Postoj pečovatelů – ve všech kazuistikách se děti postižených osob snaží 

maximálně se postarat o svého dementního rodiče. Jsem si vědoma, že mám velmi 

malý výzkumný vzorek a že toto zjištění nelze generalizovat. Myslím, že by stačila 

návštěva jakékoliv psychiatrické léčebny a jistě bych našla nějakého „odloženého“ 

seniora, kterého rodina navštěvuje pouze v den výplaty důchodu. Ale k našim 

kazuistikám, ze všech je patrné maximální nasazení dětí – pečovatelů. Často 

v rámci péče o dementního rodiče rezignovali na vlastní život. Pečovali o 

dementního rodiče do úplného fyzického i psychického vyčerpání. Ideálním řešení 

spatřuji v domácí péči v kombinaci se stacionární péčí, ta bohužel není všude 

možná. Ve větších městech existují denní a noční stacionáře, které zajišťují 

veškerou péči a výběr aktivit nejen pro dementní seniory, ale i pro skupiny lidí 

s různým postižením. Také bych chtěla vyzdvihnout vhodně zvolenou ústavní péči. 

Ta může poskytnout 24- hodinovou péči o seniora, taktéž pestrou nabídku 

volnočasových aktivit, aktivity na podporu kognitivních funkcí a rehabilitaci. 

Samozřejmě je třeba dodat, že rodina je součástí terapeutického týmu, je vhodné, 

aby svého rodiče, příbuzného pravidelně navštěvovali, nosili mu fotky, vzpomínali 

s ním, hovořili, účastnili se s ním aktivit.  
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 Informace o onemocnění – myslím, že tento bod je zásadní. Z výše uvedených 

kazuistik jednoznačně vyplývají důsledky nedostatečných informací o onemocnění. 

Častá nedorozumění, nepochopení příznaků. Nedostatek informací o tom, kde 

hledat pomoc, jak zvládat poruchy chování způsobené dezorientací postiženého 

jedince apod.  

 

3.6.8 Dotazník pro pečovatele pečující v institucionálním zařízení o osoby 

trpící demencí 

Rozdáno bylo celkem 40 dotazníků pro pečovatele pečující v institucionálním 

zařízení o osoby trpící demencí (viz. Příloha č. 2). Zpět se jich vrátilo 36. Dotazník 

obsahuje 6 uzavřených otázek, jimiž jsem se snažila zjistit úroveň znalostí o demenci u 

pečujících osob v institucionálním prostředí. 

 

 

Tabulka č. 1 – Návratnost dotazníků pro pečovatele v institucionálním prostředí 

Na první otázku: „Myslíte si, že máte dostatečné znalosti o duševních 

poruchách, které souhrnně nazýváme demence?“ odpovědělo kladně 18 

respondentů. 17 respondentů uvedlo částečné znalosti o demenci a jeden respondent 

uvedl, že neví o tomto onemocnění téměř nic.  
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Tabulka č. 2 – Otázka č. 1 

V návaznosti na předchozí otázku jsem se dotazovala, zda mají respondenti 

nějakou možnost si informace o demenci opatřit – „Máte k dispozici dostatek 

odborných informací o etiologii a projevech této nemoci (literatura, semináře)?“ 

Necelé dvě třetiny respondentů (23) uvedla, že ano, jedna třetina (12) uvedla 

částečný přístup k informacím. Pouze jeden respondent neměl možnost opatřit si 

dostatek odborných informací o demenci. 

 

 

Tabulka č. 3 – Otázka č. 2 
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Na třetí otázku „Dokázal/a byste mi popsat průběh a projevy demence?“ 

odpověděli respondenti v poměru: ano - 21 respondentů, částečně – 14 respondentů a 

nevím o průběhu nemoci nic – jeden respondent. Což koresponduje s předchozími 

odpověďmi.  

 

 

Tabulka č. 4 – Otázka č. 3 

Následující otázkou jsem zjišťovala, zda respondenti vědí, jak profesionálně 

jednat s klienty kteří trpí demencí. Kladně odpovědělo 24 respondentů, 11 

respondentů uvedlo, že částečně vědí a jeden, že jedná intuitivně.  

 

 

Tabulka č. 5 – Otázka č. 4 



 

55 

 

V předposlední otázce jsem se ptala, zda si respondenti myslí, že volnočasové 

aktivity ovlivňují kvalitu života klientů s demencí. Plně souhlasilo 28 respondentů, 

jeden respondent považoval volnočasové aktivity za ztrátu času a 7 respondentů o tom 

nepřemýšlelo.  

 

Tabulka č. 6 – Otázka č. 5 

Závěrečná otázka zněla: „Jaký způsob péče o klienta trpícího demencí byste 

doporučil/a, když nelze péči poskytovat v jeho přirozeném domácím prostředí 

blízkou nebo jinou osobou?“ Z níže uvedeného grafu je patrné, že drtivá většina 

respondentů (26) by doporučila pro takto postižené osoby institucionální péči. Péči 

v domácím prostředí pečovatele by doporučilo 9 respondentů a jinou variantu, např. 

osobního asistenta jeden respondent.  

 

Tabulka č. 7 – Otázka č. 6 
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3.7 PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

3.7.1 Možný přístup pečovatelů v domácím prostředí 

- Člověk s demencí potřebuje pocit bezpečí, jistoty a lásky. 

- U osob s demencí je nutné zpomalit rytmus (snídat, až se klient vzbudí, rozložit 

ranní hygienu na dopoledne). 

- Člověk s demencí potřebuje aktivitu. Dělat takové činnost, které mají smysl a na 

které byl zvyklí, péče o sebe, oblékání, zalévání květin. 

- Člověk s demencí neumí rozlišit víc činností najednou. Nejlépe pro něho je dělat 

jen jednu činnost. Nemůže hrát rádio a u toho dělat nějakou aktivitu. Ruší ho 

to. 

- Člověk s demencí musí často odpočívat, krátké odpočinky, procházky venku, má 

velkou potřebu kontaktu (vzpomínání - reminiscence), hračky a plyšáky (bazální 

stimulace), domácí zvířata (canisterapie). 

- Pečovat jen do určité míry, nepečovat za každou cenu, pokud Vám dochází 

trpělivost a cítíte, že jste nervózní, odejděte z místnosti. 

- U člověka s demencí je nutné zachovat jeho teritorium- nejčastěji to bývá 

postel. 

- Na člověka s demencí se musí mluvit, zaměstnávat ho, dávat mu informace. 

- Pozor na volbu slov, slovo zabíjí, nemluvte v jeho přítomnosti o něm s třetí 

osobou. 

- Není vhodné kritické situace řešit výsměchem, ponižováním, křikem. 

- Dbejte na to, aby Vaše intonace byla vždy příjemná, melodická. 

- Nezapomínejte na úsměv – dělá divy. 

- Obejměte svého seniora kolem ramen a společně mlčte – někdy je méně více. 

- Dbejte na to, aby v koupelně byl vždy ručník a na toaletě toaletní papír.  

- Když přijde chvíle, že nemocný již nekomunikuje, mějte na paměti, že Vás 

vnímá. Stačí, když ho budete držet za ruku a občas něco pěkného řeknete nebo 

můžete i mlčet. 
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3.7.2 Rady pro pečovatele v domácím prostředí, jak lépe zvládnout péči 

- Nebojte se požádat o pomoc i ostatní členy rodiny, pokud to není možné, 

požádejte o pomoc profesionální pečovatele. 

- Pokud se budete cítit unavení a vyčerpaní, odejděte z místnosti, kde je senior, 

nepřenášejte na něho svoji špatnou náladu. 

- Naučte se pravidelně o svých pocitech, problémech hovořit s někým blízkým 

(např. kamarád/ka). 

- Neuzavírejte se před okolním světem, navštěvujte kulturní akce. 

- Zbavte se pocitu viny, že byste mohli dělat ještě více a lépe. 

- Mějte na paměti, že i při té nejlepší péči o lidi s demencí může přijít chvíle, kdy 

kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu budete muset využít institucionální 

zařízení. Neberte to jako osobní selhání. 

- Zajistěte si pravidelný odpočinek v pravidelných intervalech nejlépe jednou 

týdně (čas vyhrazený jen pro vlastní osobu). 

- Doporučuji přečíst knihu Lentilka pro dědu Edu. 
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3.8 PÉČE V INSTITUCIONÁLNÍM ZAŘÍZENÍ 

3.8.1 Přístup pečovatelů v institucionálním prostředí 

- Při nástupu do institucionální péče zajistit vhodného spolubydlícího. Oddělit 

osoby s demencí od ostatních (osoby netrpící demencí po nějaké době začínají 

bojovat o vlastní život, cítí se ohrožení, je to pro ně hodně zatěžující a stresující 

situace). 

- U osob s demencí je nutné zpomalit rytmus, snídat, až se klient vzbudí, rozložit 

ranní hygienu na dopoledne. 

- Člověk s demencí musí často odpočívat, krátké odpočinky, procházky venku, má 

velkou potřebu kontaktu (vzpomínání – reminiscence), hračky plyšáky (bazální 

stimulace), domácí zvířata (canisterapie). 

- Člověk s demencí neumí rozlišit víc činností najednou. Nejlépe pro něho je dělat 

jen jednu činnost. Nemůže hrát rádio a u toho dělat nějakou aktivitu. Ruší ho 

to. 

- Pozor, aby to v zařízení nevypadalo jako v mateřské škole, nepoužívat dětské 

motivy! Musí to být vždy na úrovni dospělého člověka. 

- Ošetřující personál se musí snažit získat co nejvíce informací o klientovi – 

předchází se tím případné agresi! 

- Pečovat jen do určité míry, nepečovat za každou cenu, pokud to nezvládáte, 

odejděte a přivolejte pomoc. 

- Člověk s demencí ztrácí na váze, ti to preferují sladká jídla, musí se jim dávat 

častěji jíst. Mějte na paměti, mnohdy jejich neklid pramení z nízké hladiny cukru 

v krvi. 

- U člověka s demencí je nutné zachovat jeho teritorium- nejčastěji to bývá 

postel. 
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- Na člověka s demencí se musí mluvit, zaměstnávat ho, dávat mu informace. 

Hovořte klidně s přátelskou intonací hlasu. Navoďte příjemnou atmosféru. 

Nemocný vám musí důvěřovat.   

- Osobnost typu cholerika je nevhodná na pozici pečujícího. 

- Oslovovat je možné jménem, ale musí se vykat např.: ,,Dobré ráno, já jsem 

Vendula, přišla jsem za Vámi Maruško. Pojďte pomalu, budeme vstávat a 

oblékneme se“ (tímto rozhovorem jsem předala několik informací: že je ráno, 

jak se jmenuji, co se bude dít). 

- Člověk s demencí musí dělat práci, která má smysl (skládat ponožky, krájení 

jablek do závinu, žehlení kapesníků atd.).  

- Pozor na volbu slov, slovo zabíjí, musíme zachovávat intimitu, neudělat 

klientovi ostudu (pomluvy, nevhodné chování a mluva). 

- Pečující personál má velkou moc ovlivňovat klienty, záleží na Vašem jednání a 

přístupu, musíte se ptát klientů, co chtějí a ne jim vnucovat (podsouvat) Vaše 

myšlenky a cíle. 

- Přistupovat ke všem stejně není nejlepší systém. Je potřeba zapsat individuální 

potřeby (např. jídlo na noc), individuální plán – uspokojit potřebu klienta. 

- Cíl by měl napomáhat k normalitě, nutno kontaktovat příbuzné, nutná 

spolupráce, zhodnotit službu, kterou poskytujete – zpětná vazba od rodiny. 

- Doporučuji přečíst knihu Lentilka pro dědu Edu od Ivony Březinové. 

- Navštěvujte pravidelně supervize. 

- Zajistěte si co nejvíce odborných informaci o průběhu nemoci. 
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4 DISKUZE 

V rámci mé absolventské práce jsem se zaměřila na poskytování péče 

dementním lidem. Cílovou skupinou tedy byli pečovatelé o tyto osoby. Jako vhodný 

nástroj výzkumu jsem zvolila kvalitativní výzkum s kvantitativními prvky.  

Jsem si vědoma, že výzkumný vzorek je malý, ale jelikož se jedná o kvalitativní 

výzkum, považuji ho za dostačující. Jsem si též vědoma toho, že výsledky nelze 

generalizovat, jelikož zkoumaný vzorek nemusí odpovídat skutečnému rozložení ve 

společnosti. Důvodem možného zkreslení výzkumu může být také zvolená technika 

sběru dat. U pečovatelů v domácím prostředí jsem použila metodu rozhovoru. 

Následně jsem rozhovory zpracovala do formy kazuistik. Z rozhovorů jsem otevřeným 

kódováním získala mnoho subjektivních názorů, pocitů a informací, které se týkaly 

především nemoci, vlivu nemoci na změnu kvality života nemocných i jejich 

pečovatelů, informací o požadavcích na péči jako takovou. Technika rozhovoru je ale 

poměrně časově náročná, proto jsem ji u profesionálních pečovatelů nahradila 

technikou dotazníkovou. Je mnohem rychlejší, méně náročnější a lze u ní očekávat 

vysokou návratnost. V mém případě bylo rozdáno 40 dotazníků a zpět se vrátilo 36 

dotazníků. Je však nutno dodat, že tato technika vedle výše zmíněných výhod sebou 

nese i rizika, jež se musí zohlednit při vyhodnocování. Například dotazníky se dostaly 

jen k respondentům z mladoboleslavského okresu a výzkumný soubor tvořili  většinou 

pečovatelé z domovů pro seniory. 

Základními výstupy z mého výzkumu jsou kazuistiky a vyhodnocené dotazníky. 

Z kazuistik vyplývá, že nejlepší způsob péče o seniora s demencí je v jeho domácím 

prostředí, poskytovaná jeho rodinnými příslušníky. Bohužel zřejmě vinou nedostatečné 

informovanosti pečovatelů, dochází často k jejich přetěžování. Z kazuistik jasně 

vyplývá, že nejnešťastnějším řešením je stěhování dementního seniora z jedné 

domácnosti do druhé. Pokud nemůže péče o dementního jedince probíhat v jeho 

přirozeném prostředí a ten se musí stěhovat, dala bych osobně přednost institucionální 

péči. Proces adaptace proběhne v obou případech. V institucionální péči je však často 

lépe vyplněný volný čas (volnočasové aktivity) a 24- hodinový profesionální přístup 

navozuje pocit jistoty a bezpečí. V domácím prostředí dochází často ke střetům mezi 
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partnery, nemocný je často nepřiměřeně závislý na pečovateli, který musí zvládat více 

životních rolí najednou. Pečovatel si často klade otázky: ,,Dělám všechno dobře? Pečuji 

dostatečně? Jsem dobrá matka, manželka?“ atd. Dochází zde k narušení soukromí a 

určitému omezení všech členů v domácnosti. Toto napětí se zpětně odráží u 

nemocného a nezřídka dochází ke zhoršení jeho stavu (deprese, poruchy chování, 

izolace). 

Z dotazníků pak vyplývá, že zhruba dvě třetiny pečovatelů v institucionálním 

prostředí má základní informace o onemocnění demencí a ví, jak profesionálně 

pečovat o takto postižené osoby. Pouze jeden respondent tyto informace postrádal a 

péči poskytoval víceméně intuitivně. Při zjišťování názoru na volnočasové aktivity 

seniorů 78% respondentů bylo názoru, že jsou důležité a užitečné. 19 % bylo bez 

názoru a 3% respondentů považovala volnočasové aktivity za zbytečnost. Na poslední 

otázku v dotazníku „Jaký způsob péče o klienta trpícího demencí byste doporučil/a, 

když nelze péči poskytovat v jeho přirozeném domácím prostředí blízkou nebo jinou 

osobou?“ 72% respondentů odpovědělo ve prospěch institucionální péče. Péči 

v domácím prostředí pečovatele by doporučilo 25% respondentů a jinou variantu, 

např. osobního asistenta 3% respondentů.  
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá demencí a péčí o dementní osoby. Demence je poměrně 

častá nemoc, která postihuje především seniory. V ostatních věkových skupinách lze 

považovat její výskyt za vzácný. Jelikož podle demografických statistik dochází ke 

stárnutí populace, lze předpokládat i nárůst osob postižených touto nemocí. A proto je 

podle mého názoru velmi důležité se této problematice věnovat a snažit se situaci 

těchto osob řešit. Je nutné zajistit vhodnou péči, aby kvalita života těchto lidí byla na 

nejvyšší možné úrovni.  

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat možnosti přístupu pečovatelů v 

domácím a institucionálním prostředí k osobám s demencí v různých stádiích. Sběr dat 

u respondentů v domácí péči probíhal na základě stratifikovaného (záměrného) výběru 

ze seznamu zájemců o službu, který je veden sociální pracovnicí v Domově Dolní Cetno. 

V tomto seznamu je evidováno celkem 80 zájemců o službu z celého 

mladoboleslavského okresu. Ze seznamu jsem s pomocí sociální pracovnice vytipovala 

20 vhodných respondentů, které jsem po telefonické domluvě osobně navštívila a 

vedla s nimi podle předem připravených otázek řízený rozhovor. Jako výstup 

z rozhovorů jsem vypracovala kazuistiky, které jsem následně zhodnotila. Z kazuistik 

vyplývá, že nejlepší způsob péče o seniora s demencí je v jeho domácím prostředí, 

pokud to podmínky dovolují. Senior je ve známém prostředí, dokáže se v něm 

orientovat, má své jistoty, zázemí, své místo. Péči mu většinou poskytují rodinní 

příslušníci či partner. Z kazuistik též vyplývá to, že pečovatelé jsou často přetěžování a 

v rámci poskytování péče seniorovi dochází ke zhoršení jejich kvality života a narušení 

sociálních vztahů. Na vině může být například nedostatek informací. Pečovatelé často 

nevědí, na co mají nárok a na jaké dávky. Že existují různé podpůrné skupiny sdružující 

lidi se stejnými starostmi. Taktéž často nemají ponětí o tom, že existují například denní 

stacionáře, které zajišťují denní péči a zaměstnání handicapovaným lidem. Dnes nejsou 

výjimkou ani zájezdy a dovolené pro takto postižené lidi. Dávají pečovatelům možnost 

si odpočinout a načerpat nové síly a přitom nemít výčitky svědomí, že svého 

příbuzného odložili do domova pro seniory. Nemusí pociťovat zklamání nad tím, že 

nezvládli péči. Pokud nemůže péče o dementního člověka probíhat v jeho přirozeném 
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prostředí, přichází v úvahu institucionální péče. Z kazuistik vyplývá, že při nástupu do 

ústavní péče mezi 2. stupněm (středně těžká závislost) a 3. stupněm (těžká závislost) a 

po adaptačním procesu, se klient obvykle velice dobře adaptuje na institucionální 

prostředí a může prožít poměrně kvalitní stáří. Institucionální péče může poskytnout 

24- hodinovou péči o seniora, taktéž pestrou nabídku volnočasových aktivit, aktivity na 

podporu kognitivních funkcí a rehabilitaci. Velmi důležité je také to, že je většinou 

podstatně lépe zajištěna bezpečnost dementního klienta. Samozřejmě je třeba dodat, 

že rodina je součástí terapeutického týmu, je vhodné, aby svého rodiče, příbuzného 

pravidelně navštěvovali, nosili mu fotky, vzpomínali s ním, hovořili, účastnili se s ním 

aktivit.  

Sběr dat u respondentů v institucionálním prostředí probíhal formou 

dotazníkového šetření u pečovatelů v domovech pro seniory v mladoboleslavském 

okrese. Bylo rozdáno 40 dotazníků a zpět se vrátilo 36. Základními výstupy z dotazníků 

byly vyhodnocené odpovědi na jednotlivé otázky, jež jsem pro přehlednost graficky 

zpracovala. Stručně lze shrnout, že zhruba dvě třetiny pečovatelů mají základní znalosti 

o demenci a o poskytování profesionální péče takto postiženým osobám. Zbylá třetina 

pečovatelů pociťovala ve svých znalostech a možnostech poskytování péče mezery. 

Hlavní cíl této práce – zmapování poskytované péče dementním jedincům byl tedy 

splněn. V návaznosti na to jsem se v kapitole 3.7 Péče v domácím prostředí a 3.8 Péče 

v institucionálním prostředí pokusila navrhnout možná ošetřovatelská a speciálně 

pedagogická opatření, která povedou ke zlepšení pohody dementních lidí.  

Dílčími cíly bylo:  

 seznámit pečující s onemocněním a jeho průběhem. Cíle bylo dosaženo. 

Teoretická východiska o onemocnění v demenci jsou uvedena v teoretické části 

této práce. 

 Využít získané informace a zkušenosti pečovatelů v domácím prostředí při jednání 

s domácími pečovateli, kteří žádají o radu, jak pečovat. Tohoto cíle bylo dosaženo, 

na základě rozboru získaných informací jsem v kapitole 3.7 Péče v domácím 
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prostředí navrhla možný postup a vhodná opatření týkající se domácí péče o 

seniora s demencí.  

 Využít získané informace a zkušenosti pečovatelů v institucionálním prostředí 

k vypracování manuálu pro pečovatele v institucionálním prostředí a nabídnout ho 

i ostatním domovům pro seniory, nebo jako podklady pro další vzdělávání 

pečovatelů (podklady pro přednášky, workshopy,…). Tohoto cíle bylo dosaženo, na 

základě rozboru získaných informací jsem v kapitole 3.8 Péče v institucionálním 

prostředí navrhla možný postup a vhodná opatření týkající se péče o seniora 

s demencí v institucionálním prostředí.  

Závěrem lze tedy shrnout, že nejlepší možná péče o člověka s demencí je 

láskyplná péče v jeho domáckém prostředí poskytovaná jeho nejbližšími. Záleží pouze 

na rodinných příslušnících, jestli se rozhodnou pro tuto nelehkou roli bez nároku na 

poděkování a uznání od svého blízkého. Nebo zda svěří péči o takto postiženého 

příbuzného některému ze specializovaných zařízení, jež poskytují péči dementním 

seniorům. Institucionální péče je dnes na poměrně dobré úrovni, poskytuje 

nepřetržitou péči a velký výběr volnočasových aktivit, které napomáhají udržet nejlepší 

možnou kvalitu života dementního klienta. 

Samozřejmě je třeba říci, že domácí i institucionální péče mají své klady a 

zápory. V neprospěch institucionálního zařízení je třeba uvést třeba to, že péče o 

každého klienta by měla být individuální, což bohužel v institucionální péči není zcela 

možné, má své limity, ať už personální, organizační či jiné. K domácí péči můžeme 

například uvést časovou náročnost na poskytování péče a dohled na dementního 

člověka pro pečovatele. Otázkou je též zajištění bezpečnosti, ta bývá většinou lépe 

zajišťována v institucionálním zařízení. Oporou pro domácí pečovatele má být systém 

poskytování služeb. Ten je zajišťován pečovatelskou službou, domácí péčí (Home care), 

osobní asistencí, denními stacionáři a i respitní (úlevnou) péčí pro pečující rodiny, jež 

se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách účinným od 1. ledna 2007. 

Nemalou roli sehrávají též svépomocné skupiny a občanská sdružení. 
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RESUMÉ 

Pезюме 

Жизнь со старческим склерозом  

Уже много лет работаю со старшими людьми, которые страдают 

старческим склерозoм. Я со своей семьей 4 года ухаживала в домашних условиях 

о пожилом человеке, кoторый страдал тоже старческим склерозoм и потому я  

думаю, что в этой области имею большой опыт.   

Целью моей выпускной роботы является инструкция для ухаживающих в 

домашней и коллективной среде. 

В практической части выпускной роботы я описала для ухаживающего 

персонала этилогию заболевания. Очень важно, чтобы ухаживающий понял суть 

заболевания и мог хорошо подготовиться к оказанию ухода.  

Практическую часть я разработала формой вопросов а ответов. И 

обратилась к ухаживающим в домашней а коллективной среде. 

Уход в домашних условиях пожилые люди со старческим склерозом 

принимают положительно, в большинстве случаев удовлетворены хорошим, на 

профессиональном уровне уходом. Не испытывают дискомфорт, стресс, страх так, 

как его испытывают в коллективном учреждении. При оказании ухода в 

домашних условиях очень важно, чтобы уход был разделен между всеми 

членами семъи. Нельзя оставить уход о старом человеке в домашних условиях на 

одном человеке. Если в семье только одн ухаживающий человек, то часто 

случается, что происходит психическое и физическое исчерапание ухаживающего 

человека. 

В коллективных учреждениях уход оказывают профессионалы, которые 

имеют специальное образование и имеют к диспозиции целую сеть служеб. 

Лучше управляют ситуацией по уходу за пациентом. Это воспринимается как 
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робота а не уход за родственником. Они работают в помещениях приспособлених 

к данной патологии. Остальную роботу как приготовление пищи, уборка, стирка 

выполняет другой персонал. Они не работают с пациентoм   двадцять четыре  

часа, поэтому для них уход за пациентом проще, чем в домашних условиях.   
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Příloha č. 1  

Osnova otázek pro blízké nebo jiné osoby, které pečují o osoby trpící 

demencí v domácím prostředí 

 

Forma: řízený rozhovor 

Cíl:  

1. Získat informace o způsobu a průběhu péče o seniora trpícího demencí  

2. Zjistit všeobecnou informovanost pečovatelů o průběhu nemoci  

3. Zjistit jak se změnily partnerské a rodinné vztahy 

 

1. Rodinná a životní anamnéza 

2. Stupeň závislosti, PnP 

3. Jak dlouho pečujete o osobu blízkou 

4. Kdo Vám pomáhá s péčí  

5. Péči poskytujete v jakém prostředí (původní domácnost seniora, domácnost 

pečovatele) 

6. Jakým způsobem Vaši péči senior přijímá 

7. Využíváte terénní sociální služby 

8. Zvažujete možnost institucionální péče a jaké 

9. Byl/a jste seznámena s průběhem a etiologií nemoci 

10.  Kde jste získal/a potřebné informace o nemoci 

11. Zúčastňuje se váš senior společenských akcí (sám / v doprovodu) 

12. Jaký je denní program seniora 

13. Zasáhla péče o vašeho seniora do partnerských a rodinných vztahů 



 

 

Příloha č. 2 

Dotazník pro pečovatele pečující v institucionálním zařízení o 

osoby trpící demencí 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

tímto dotazníkem se na Vás obracím se žádostí o pomoc při získávání informací se 

zpracováním absolventské práce na téma: Život s demencí. Dotazník je dobrovolný a 

anonymní. Cílem tohoto šetření je zmapovat znalosti pracovníků, kteří se starají o 

osoby trpící demencí. Dotazník obsahuje 6 otázek. Každá má výběr z několika 

odpovědí. Prosím u každé otázky označte vždy jen jednu odpověď. Při zpracování 

dotazníku bude zachována naprostá mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti 

s vyplněním dotazníku. 

 

Vendulka Hálová 

IV. ročník Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické MILLS, s. r. o., Čelákovice 

 

1. Myslíte si, že máte dostatečné znalosti o duševních poruchách, které 
souhrnně nazýváme demence: 

a) ano 
b) jen částečné 
c) nevím o nemocnění skoro nic 
 

2. Máte na k dispozici dostatek odborných informací o etiologii a projevech této 
nemoci (literatura, semináře): 

a) ano 
b) částečně 
c) ne 
3. Dokázala byste mi popsat průběh a projevy demence: 
a) ano 
b) částečně 
c) nevím o průběhu nemoci nic 



 

 

4. Víte, jak profesionálně jednat s klienty kteří trpí demencí: 
a) ano 
b) částečně 
c) nevím, jednám intuitivně 
 

5. Myslíte, že volnočasové aktivity ovlivňuji  kvalitu života klientů s demencí: 
a) určitě ano 
b) ne, považuji to ztrátu času 
c) nevím, nepřemýšlela jsem o tom 
 

6. Jaký způsob péče  o klienta trpícího demencí by jste doporučil/a,  když nelze 
péči poskytovat v jeho přirozeném domácím prostředí blízkou nebo jinou 
osobou: 

a) v domácnosti pečujících 
b) institucionální péče 
c) jiný (napište jaký)……………………… 

 

 

 

Děkuji za Váš čas a Vaši spolupráci při vyplňování dotazníku. 



 

 

Příloha č. 3  

Slovník odborné terminologie 

 

Afázie – je ztráta schopnosti řeči, je to porucha řeči způsobená narušením řečových 

center v mozku. 

Agitovanost – je neklid, silné rozrušení, které je provázené často zvýšenou pohybovou 

aktivitou bez jasného cíle. 

Agnózie – je porucha poznávání, schopnosti chápání. Může být sluchová, kdy postižený 

dobře slyší, ale není schopen porozumět významu slov, dále třeba zraková,… 

Apraxie – je porucha hybnosti, kdy postižený není schopen účelných pohybů, 

neobratnost, nemotornost. 

Atrofie tkání - zmenšení orgánu, části těla nebo tkáně, která byla původně normálně 

vyvinutá. 

Diferenciální diagnostika – rozdílová diagnostika, v medicíně je nutné přesně určit 

diagnózu a na jejím podkladě provádět cílenou léčbu. Některá onemocnění jsou 

velmi podobná, proto je třeba je přesně odlišit.  

Dynamogenie – schopnost vyvíjet aktivitu. 

Emoce – city, nálady, proces prožívání. 

Frontotemporální oblast mozkové kůry – oblast čelní a spánkové mozkové kůry. 

Hippokampus – součást limbického systému, podílí se na přesunu informací 

z krátkodobé paměti do dlouhodobé, je tedy velmi důležitá při tvorbě 

paměťových stop a při učení. 

Imobilizační syndrom - souhrn negativních důsledků nepohyblivosti. Dochází k atrofii 

svalstva, zpomalenému metabolismus, odvápnění kostí, chronickým zánětům 

(zejména urologickým), časté jsou proleženiny (dekubity), zkracování šlach (tzv. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/centrum


 

 

kontraktury), záněty hlubokých žil s tvorbou krevních sraženin a s následným 

nebezpečím plicní embolie či nebezpečí zápalu plic (pneumonie).  

Intergita – celistvost, soudržnost. 

Ireverzibilní – nezvratný. 

Kognitivní schopnosti, procesy – jsou to poznávací procesy a operace, například 

pozornost, paměti a myšlení. 

Konfabulace – smyšlenka, je to nevědomá nepravda, jež vyplňuje mezery v paměti. 

Kontinence – schopnost ovládat vyprazdňování moči a stolice. 

Mediální temporální okruh – střední spánkový okruh. 

Misidentifikace – poruchy poznávání, u lidí postižených demencí se to projevuje třeba 

tím, že nemocný zaměňuje lidi kolem sebe (např. ošetřovatelku za dceru apod.). 

Nízkoprahová centra – tyto centra poskytují odbornou pomoc lidem, jež se ocitly 

v obtížné životní situaci nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby, vzdělávací a volnočasové 

aktivity. Jejich podstatou je, že je mohou klienti navštěvovat skoro anonymně, 

nezávazně a dle své potřeby.  

Obstrukční choroba bromchopulmonální – obstrukční plicní onemocnění, kdy dochází 

ke ztížení dýchání v důsledku zhoršeného průchodu vzduchu do plic, většinou na 

podkladě zánětu.  

Osteoartróza – onemocnění postihující klouby, především ve stáří. 

Osteoporóza – řídnutí kostí ve stáří. 

Praxie – zručnost, obratnost. 

Progredující – neustále postupující, pokračující. 

Pseudodemencí – syndrom připomínající demenci, jež je způsobený depresí. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/operace


 

 

Socioterapie, sociální intervence – poskytování sociálních služeb, péče o společensky a 

ekonomicky slabší vrstvy. 

Somatické onemocnění – tělesné onemocnění. 

Suicidní myšlenky – sebevražedné myšlenky. 



 

 

Příloha č. 4  

MMSE 

 



 

 

 



 

 

 


