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Úvod 
 

Pro vypracování absolventské práce jsem zvolila téma Senioři s Alzheimerovou 

chorobou. Zvolila jsem si toto téma, protože jsem pracovala jako zdravotní sestra 

v zařízení určené pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Problematika náročnosti této 

práce mě velice zaujala. Práce by měla obsahovat nejdůležitější informace o zmíněném 

tématu, vysvětlení pojmu Alzheimerovy choroby, její příčiny, faktory, příznaky, stádia 

nemoci, vyšetření a léčbu. Práce je především zaměřena na problematiku práce se 

seniory postiženými Alzheimerovou chorobou, která je nejčastější příčinou vzniku 

demence a stává se velmi aktualizovaným tématem. Dále je práce zaměřena na změnu 

osobnosti postiženého, vlivem nemoci a jaké dopady tato nemoc má na změnu života 

nemocného, jeho rodiny a nejbližšího okolí. Nemocní lidé s touto diagnózou jsou 

v pokročilém stádiu nemoci většinou svěření do péče specializovaného zařízení, kde 

jsou poskytovány služby těmto klientům, zde je práce zaměřena na problematiku práce 

v pobytovém zařízení určené pro tyto klienty, na poskytované služby, které jsou zde 

k dispozici, adaptační proces nemocného, na problematiku práce ošetřovatelského 

personálu a vytváření vztahů mezi seniory s Alzheimerovou chorobou a ošetřujícím 

personálem. Tato práce je zpracována z informací odborné literatury, z internetových 

odkazů, z informací pobytového zařízení, z kazuistik klientů s touto diagnózou  

a z rozhovorů osob, kteří mají zkušenosti s touto nemocí v rámci poskytované péče.  

Ze zdrojů, ze kterých je čerpáno pro vypracování absolventské práce, by hlavním 

těžištěm mělo být jakými prostředky, možnostmi, přístupy lze pro seniora 

s Alzheimerovou chorobou vytvářet a zachovat kvalitní a důstojný život se zachováním 

jeho práv. 
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1  Cíle absolventské práce 
 

1.1 Hlavní cíl  

 

Jak zajistit kvalitní a důstojný život seniora s Alzheimerovou chorobou.  

 

1.2 Dílčí cíle 
 

 Popsat základní informace o Alzheimerově chorobě. 

 Popsat problematiku poskytované péče seniorům s Alzheimerovou chorobou  

v pobytovém zařízení. 

 Porovnat život seniora s Alzheimerovou chorobou s rodinným zázemím a bez 

rodinného zázemí. 
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Teoretická část  

 

V teoretické části práce jsou uvedeny základní informace o Alzheimerově chorobě, 

změně osobnosti a života nemocného seniora a jeho rodiny. 

Další část je zaměřena na život seniora v pobytovém zařízení na poskytované služby, 

ošetřovatelskou péči, přístupy a metody pro zvládání kvalitní péče o seniora 

s Alzheimerovou chorobou. 

2.1 Senior s Alzheimerovou chorobou. 

 

2.1.1 Alzheimerova choroba-pojem 

Alzheimerova nemoc je nazývána po Aloisi Alzheimerovi, který v roce 1906 popsal 

změny v mozkové tkáni zemřelé ženy. Alzheimerova choroba je závažné 

neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k úbytku některých populací 

neuronů (nervových buněk) a v důsledku toho k mozkové atrofii (úbytku tkáně). To má  

za následek vznik syndromu demence. [ČALS,2010] 

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí je Alzheimerova choroba charakterizována jako 

deteriorace paměti a myšlení, které postupně narušují soběstačnost v aktivitách 

denního života. Paměť je narušena ve všech složkách a k její poruše patří nedílně  

i poruchy chování a myšlení. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007, s 39] 

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Představuje alespoň 50 % 

všech demencí. Může se vyskytovat v kombinacích s jinými příčinami například 

s formou vaskulární demence, s demencí s Lewyho tělísek nebo Parkinsonovou 

chorobou.[JIRÁK, HOLMEROVÁ, BORZOVÁ A KOL, 2009] 

Důsledky Alzheimerovy choroby představují nesmírný problém jak zdravotní, tak 

ekonomický. Četnost této choroby roste s věkem a populace celosvětově stárne.  

Jsou dvě formy Alzheimerovy nemoci presenilní forma a AN s pozdním začátkem. 
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Presenilní forma se vyskytuje u pacientů, kde se klinické příznaky dostavují před 65. 

rokem života. Druhá forma je Alzheimerova choroba s pozdním začátkem, u této formy 

se začátek nemoci projeví v 65 a více letech života. [HOSCHL,LIBIGER, ŠVESTKA, 2011]  

2.1.2 Příčiny a rizikové faktory 

Patologické změny v mozku, které probíhají při Alzheimerově chorobě, jsou známé,  

ale v současné době je vlastní příčina AN stále neznámá. Mezi rizikové faktory  

a procesy, které způsobují některé ze změn přítomných v mozku u Alzheimerovy 

nemoci, patří věk, je nejvýznamnějším rizikovým faktorem. K dalším rizikovým 

faktorům patří vyšší výskyt u žen, genetické faktory a rodinný výskyt u familiárních 

forem AN. Do souvislosti s Alzheimerovou chorobou se dostávají v poslední době cévní 

nebo jiná onemocnění, různá poranění a úrazy hlavy. Alzheimerově nemoci může 

předcházet deprese, může ji napomáhat nebo ji dlouho zastírat. K mechanizmům 

probíhajícím během nemoci a které ji mohou významně ovlivnit, patří oxidační stres, 

zánět, zhoršení metabolismu mozkových buněk a jejich následná degenerace, pokles 

estrogenu u žen po menopauze, tvorba a ukládání amyloidu, nedostatek acetylcholinu. 

[ČALS,2010] 

2.1.3 Výskyt Alzheimerovy choroby 

Výskyt Alzheimerovy choroby výrazně roste s věkem. Presenilní forma s častým 

začátkem není příliš častá. U forem s častým začátkem je častější familiární výskyt, 

geneticky podmíněný. Ve věku 65 let trpí přibližně 2-3 % populace Alzheimerovou 

chorobou. Každých pět let se procento nemoci přibližně zdvojnásobí. Výskyt 

Alzheimerovy choroby u populace starší než 65 let se v Evropské unii uvádí  5,6-7,2 %. 

Současný celosvětový odhad incidence  je 17-25 milionů lidí. 

[HOSCHL,LIBIGER, ŠVESTKA, 2011]   

V roce 2009 bylo ve Francii na 850 tisíc osob nemocných Alzheimerovou chorobou či 

jinými patologiemi. V naší republice neexistují spolehlivé epidemiologické statistiky 

Alzheimerovy nemoci. Počátkem roku 2010 bylo v České republice více než 120 tisíc 

postižených touto chorobou. A toto číslo by mělo vzhledem ke stárnutí populace  

v následujících letech výrazně vzrůst. [REGNAULT, 2011] 



10 
 

2.1.4 Příznaky Alzheimerovy nemoci 

Příznaky mohou být různé, podle toho, které části mozku jsou nejdříve zasaženy.  

Mezi typické příznaky Alzheimerovy choroby, které se nejčastěji vyskytují, patří ztráta 

paměti, ztráta orientačního smyslu, porucha řeči a porozumění, změna chování, 

zmatenost, stavy duševní nepřítomnosti, agnozie, porucha řeči a porozumění.  

U každého jsou proces nemoci a příznaky individuální. Průběh Alzheimerovy choroby je 

pozvolný plíživý a příznaky se v průběhu choroby zhoršují, až je nemocný odkázaný  

na pomoc druhých lidí v zajištění všech lidských potřeb. [REGNAULT, 2011] 

Pro poskytování a zajištění kvalitní péče a individuálního přístupu k seniorovi 

s Alzheimerovou chorobou se zachováním jeho soběstačnosti dle přiměřenosti jeho 

stavu je průběh Alzheimerovy choroby rozdělen do 4 stádií.  

První stadium Alzheimerovy nemoci 

 V tomto stadiu je ještě zachovaná dostatečná míra soběstačnosti a pacient dokáže žít 

určitou dobu samostatně. K prvním objevujícím příznakům patří ztráta krátkodobé 

paměti. Senior si pamatuje situace a události v opačném časovém sledu, ty 

nejčerstvější zprávy zapomíná. Bývá uchována dlouhodobá paměť. Potřebuje určité 

návody a pomůcky, cedulky, připomenutí. Pacient je schopen vyjádřit co si přeje  

a nepřeje. Dochází ke zhoršení orientace v čase i prostoru, potíže v rozhodování, ztráta 

zájmu o koníčky, potíže s novými přístroji. V souvislosti s úbytkem paměti dochází  

ke ztrátě motivace, objevuje se depresivní nálada, apatie až agresivní chování. 

[JAROLÍMOVÁ HOLMEROVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Důležitým varovným signálem, který souvisí s ostatními příznaky, je změna chování 

nemocného. Nemocný se snaží zakrýt, že už určité věci neumí jako dřív, snadno se 

rozčílí. Může různě reagovat, agresivitou, smutkem, je s ním problematičtější kontakt. 

Objevuje se bezcílné bloumání, ztráta orientačního smyslu, kdy se nemocný může 

ztratit pro něj do té doby, na známém místě. Tyto výpadky trvají několik vteřin až 

minut. Může se objevovat agnozie, kdy nemocný nedokáže poznat obličej nebo 

předmět nebo určit k čemu slouží. Při běžných činnostech se mohou objevovat určité 

problémy. Nemocný nezvládá úkony, které dřív dělal běžně, tento příznak se nazývá 
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apraxie. V souvislosti s obtížným zvládnutím běžných úkonů se objevuje deprese, zvlášť 

pokud nemocný o svých problémech nemluví a snaží se je zakrýt, uzavírá se do sebe. 

Začíná být netečný ke svému okolí a nemá do ničeho chuť. [REGNAULT, 2011] 

V počátcích choroby se objevuje afázie, porucha řeči. Dochází ke zhoršování 

vyjadřování, přestávají se vybavovat správná slova, je třeba dopomoc, ale dávat si 

pozor, aby u seniora nedocházelo k frustraci. V kontaktu se seniorem s Alzheimerovou 

chorobou je důležité hovořit klidně a vlídně, dívat se zpříma na seniora, navodit 

příjemné prostředí, uvolnit vystupování a chování. Mluvit s klientem pozitivně, vlídně, 

pomalu, vstřícně, nespěchat, dopřát dostatek času klientovi na vyjádření myšlenky, být 

pozorný a neskákat do řeči. Mluvit o důležitých a zásadních věcech, klást jednoduché 

otázky, při oslovování je vhodné používat jména, příjmení se zpravidla hůře pamatují. 

V pobytových zařízeních je toto zakázané, klienti se oslovují dle jejich přání.  

V raném stadiu je třeba vytvořit systém a strukturu, dát dostatek času na úkoly 

v oblasti oblékání, úklidu, přípravě k jídlu a k dalším běžným úkonům.  

Dbát na pravidelnost při činnostech, vytvářet kalendář aktivit a vymýšlet nové 

zjednodušené postupy. Klienta časově neomezovat. Dochází k úbytku sociálního 

myšlení, kdy nemocný začíná mít obtíže v oblasti oblékání a hygieny, při pomoci 

nemocnému stále myslet na udržování lidské důstojnosti. Podporovat logické myšlení  

a úsudek, zajistit pravidelný pohyb, sledovat smyslová omezení. Podporovat klienty 

příjemnými stimulátory dotyky dle přání klientů, hudbou, uměním, sledováním 

oblíbených televizních pořadů, naučných programů, společným vzpomínáním  

na významná data, svátky, snažit se o zpestření denních aktivit. [SESTRA, 2011] 

Stává se, že první příznaky choroby se dávají do souvislosti se zvyšujícím se věkem. 

V této fázi choroby lze vhodně zvolenou léčbou zmírnit či pozastavit průběh 

onemocnění. [REGNAULT, 2011] 

Druhé stadium, syndrom rozvinuté demence 

V druhém stadium potřebuje senior prakticky nepřetržitý dohled a dopomoc při sebe 

obslužných aktivitách. Toto období Alzheimerovy choroby trvá přibližně 2-10 let a je 

pokládáno za nejdelší, dohled nad klientem je nutný 24 hodin denně. V tomto stadiu 

dochází ke špatné orientaci v čase a prostoru, nemocný se ztratí a bloudí na známém 
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prostoru. Objevují se agresivní a neklidné projevy chování. Nemocný se stává 

inkontinentním, především neudrží moč, později se objevuje i inkontinence stolice. 

Nemocný není schopný vést samostatný život, zvládat každodenní úkony například 

vařit, uklízet, nakupovat, vyřizovat administrativní záležitosti. Zhoršuje se soběstačnost 

nemocného v sebe-obslužných aktivitách, nemocný potřebuje dopomoc při osobní 

hygieně, doprovodit na WC, s oblékáním. Chová se nepřiměřeně dané situace, mohou 

se objevovat halucinace. [JAROLÍMOVÁ HOLMEROVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Zpravidla v prvním až druhém stadiu se osoby s tímto onemocněním nacházejí 

v rodinném prostředí nebo rodina dováží klienty do denního centra. Dle stavu seniora 

je to individuální. Od třetího stadia jsou pro neúnosnost péče umístěni do pobytového 

zařízení. [SESTRA, 2011] 

Třetí stadium, syndrom pokročilé demence 

V tomto stadiu onemocnění potřebují nemocní kvalitní ošetřovatelskou péči a dohled 

po celých 24 hodin denně. Schopnost komunikace je velmi omezená, i přesto v tomto 

stadiu jsou tito lidé schopni vnímat laskavý přístup lidí okolo sebe, od tohoto principu 

se odvíjejí moderní ošetřovatelské přístupy k pacientům s demencí. Pacienti jsou 

schopni prožívat pocity spokojenosti a štěstí. Pacient v tomto stadiu obtížně polyká. 

Nepoznává příbuzné, přátelé ani dobře známé předměty. Není schopen porozumět 

nebo se vyjádřit. Bloudí, ani doma se neorientuje. Špatně chodí, neudrží moč anebo  

i stolici. Zůstane upoután na vozík nebo lůžko.  

[JAROLÍMOVÁ HOLMEROVÁ, SUCHÁ, 2007,] 

U seniorů s Alzheimerovou chorobou je v rozmezí II-III stadia obtížnější komunikace, 

krátkodobá paměť neslouží, nemocný si nemůže vybavit, co chtěl říct, nebo si 

nepamatuje si, co řekl, nerozumí nebo se nemůže vyjádřit. Tyto klienty je třeba 

upozorňovat a zadávat jim jednoduché úkoly a přitom věnovat důraz na oční kontakt, 

aby klient věděl, že s ním komunikujeme. Neupozorňovat na nezvládnuté úkoly,  

aby nebyla narušena sebedůvěra a sebeúcta nemocného. V tomto stádiu, bývá 

zachována ještě dlouhodobá paměť, která umožňuje zvládat obtížnou komunikaci 

s klientem. Je vhodné vzpomínat například u fotografií, zpívat společné písničky, 
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povídat si. Důležité je vytvoření dobré nálady, společně se zasmát, dávat pozor  

na náladovost. Pro dobrou spolupráci s klientem je vhodné, zajistit klidné prostředí bez 

hluku, mírnost v jednání. Dbát na zvýšenou pozornost při ubývání smyslových funkcí  

a přizpůsobit se těmto změnám ke každému klientovi, například mluvit nebo číst 

nahlas. Nechat dostatek času na vstřebávání a umožnění vhodně zadaného úkolu. 

Osobní věci, oblečení, je vhodné klientovi označit, dbát zvýšenou pozornost  

na smyslové kompenzační pomůcky, mezi které patří zubní protézy naslouchátka a jiné, 

může docházet ke ztrátám osobních věcí z důvodu zmatenosti a bloudění nemocných. 

V komunikaci s klientem s demencí je nutné nevyvracet jeho sdělení, mohl by se 

objevit neklid, agrese a frustrace. Zajistit bezpečné prostředí odstraněním koberců, 

prahů, rohože, odpadkových košů, v pobytových zařízeních zajistit bezpečnost 

schodiště, zajistit vhodně zvolené osvětlení. V rámci bezpečnosti místa kde se senior 

nachází zamezit možnostem pádu a nebezpečí poranění. Uchovávat léky a nebezpečné 

předměty mimo dosah klienta. Sledovat smysly, potřebu doteků, objímání, dbát 

opatrnosti na agresivitu, sledovat stav a vedlejší příznaky, týkající se zdravotního  

a psychického stavu. [SESTRA, 2011] 

Dbát na zvýšený přísun tekutin, sledovat polykání. Podle stavu klienta se domluvit  

na návštěvách z důvodu změny paměti, stavu klienta, spíše návštěvy v menším počtu 

lidí. Při stravování jídlo krájet, upravit stolování a prostředí, pokud u nemocného 

dochází k logickému úpadku a chce se stravovat sám rukama, nechat ho nevnucovat 

mu příbor. Brát na zřetel jeho možné projevy zklamání a úzkosti, pomoci překonat tyto 

problémy, odstranit zrcadlo, někteří se mohou obávat. Pro tyto seniory vytvořit pevný 

řád dne a omezit cestování. [SESTRA, 2011] 

Terminální stadium 

 V tomto stádiu je člověk plně odkázaný na pomoc pečujícího. Nemocný ztrácí 

schopnost poznat své blízké, v tomto stádiu je již pravděpodobně umístěn 

v pobytovém zařízení, ve kterém by měl mít předměty připomínající domov. Paměť je 

velmi omezená je možné obrázky nebo hudbou navrátit krátkodobé vzpomínky. 

Komunikace v tomto stádiu zcela vázne, je vhodné doplňovat ji gesty, sledovat 

klientovi projevy a snažit se porozumět, co si přeje. Snažit se, aby každá manipulace 
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s klientem byla příjemná, aby klient neměl strach. V oblasti osobní hygieny a koupání 

odstranit strach, může se stát, že klient odmítá koupel, protože má nepříjemné 

vzpomínky spojené s koupelí nebo vodou, hledat alternativy pro zpříjemnění koupele. 

V tomto stádiu klient ztrácí pocit sebe sama, začíná se odpoutávat od společnosti, 

nemocní jsou často plně inkontinentní, na stravování je nutné věnovat více času, oslavy 

připravovat společně s rodinou a klienty. Logické myšlení klienta se vytrácí, proto by 

měl být pečující připraven na různé reakce, zajistit intimitu, prostředí případně sexuální 

aktivitu směrovat na náhradní úkoly. Sledovat pohyb klientů, dochází k bloudění  

a neklidu, z důvodu bezpečnosti je možné umístění matrace vedle lůžka, ochrana před 

pádem. Klientům upoutaným na lůžko zajistit prevenci proleženin. Dopřát klientům dle 

jejich potřeb dotyky, pohlazení, zajištění návštěv, umisťování plyšových hraček  

do lůžek, aby nedocházelo k pocitu osamocení. Ztrácí se polykací reflex, klienty je 

nutné krmit a sledovat polykání. Pozornost klienta získat pomocí obrázků, zvuků  

a pečující by měl dbát na duchovní potřeby klienta. [SESTRA, 2011] 

V terminálním stadiu je postižena celá osobnost člověka. Nemocný je v plné míře 

závislý na péči okolí, je zpravidla upoután na lůžko a je plně inkontinentní. Možnost 

verbální komunikace je omezená nebo dokonce už neexistuje. Tento senior 

s Alzheimerovou chorobou trpí ztrátou osobní identity.  

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

2.1.5 Vyšetření ke stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby 

Ke stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby je potřeba kompletního vyšetření. 

Anamnéza  

Anamnéza pacienta patří k základním vyšetřením každého nemocného. Pro objektivitu 

příznaků, které se u pacienta vyskytují, je důležitá přítomnost blízké osoby, která je 

v častém kontaktu s klientem. Podá věrohodné informace o době a délce vzniku, 

průběhu nemoci a další údaje zda pacient neprodělal úrazy hlavy, mozkové příhody,  

o psychických změnách, přítomnosti demence nebo jiné neurologické nebo psychické 

poruchy u přímých příbuzných. Pacient musí být u vyšetření přítomný, je důležité, 

 aby věděl, že především on o své situaci rozhoduje, ale v začátcích choroby své 
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příznaky může bagatelizovat. Po získání informací o daném pacientovi mohou lékaři 

vybrat nejvhodnější testy. [BORZOVÁ A KOL, 2009] 

 Orientační testy 

V souvislosti s demencí se provádí orientační vyšetření poznávacích funkcí. K vyšetření 

poznávacích funkcí se používají testy, které s pacientem provádí psychiatr, neurolog 

nebo psycholog. Nejužívanějším orientačním testem ke stanovení Alzheimerovy 

choroby je považován MMSE (Mini-Mental State Examination), který testuje orientaci 

místem, časem a osobou, dále obsahuje zapamatování tří slov hned a po uplynutí jisté 

doby, počítání- odečítání od stovky sedmičku, poznávání, kdy pacient musí pojmenovat 

předměty, splnění úkolu, překreslení obrázku, opakování věty. Mezi další testy patří 

Wechlerova škála, která testuje okamžité a oddálené vybavení slovní i zrakové paměti. 

Pro testování řečových funkcí slouží testy WAB, využívají se i pro hodnocení čtení, 

psaní, vykonání úkolu a logické doplnění obrazce. Pro diagnostiku slovní a pracovní 

paměti, zjištění rychlosti reakce a motivace se používají testy řečové plynulosti.  

Pro diagnostiku prostorové paměti a zručnosti se používá Bender- Gestaltův test. 

K dalším testům patří test kreslení dráhy, který hodností schopnost plánování, zrakové 

vyhledávání, pozornost, schopnost přizpůsobit se, sleduje i psychomotorické tempo. 

Stroopův test je vhodný k posouzení míry pozornosti, mentální pružnosti, 

psychomotorického tempa a adaptace na zátěž. U pacientů s demencí se hodnotí  

i kognitivní projevy, jako je chování (NPI). Míru deprese hodností Hamiltonova škála  

a stupeň celkové integrity hodnotí škála ADL- aktivity denního života. [BORZOVÁ A KOL, 

2009] 

Zobrazovací metody  

Na patologické odchylky v mozku u Alzheimerovy choroby na úbytek mozkové tkáně  

a ubývání nervových buněk upozorňují zobrazovací techniky, mezi které patří CT- 

komputerová tomografie a MR-Magnetická rezonance.  [BORZOVÁ A KOL, 2009] 

Pro diagnostiku AN se v současnosti využívají kritéria NINCDS-ADRDA a DSM-IV 

společným znakem je zhoršující se paměť, při které dochází ke zhoršování pracovní  

a sociální funkce, slouží pouze pro vyloučení jiných příčin demence. Tato kritéria 
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neuvádějí další pokroky pro výzkumné účely, proto v roce 2007 vznikla nová 

revidovaná kritéria, která mají především význam pro výzkumné účely, slouží přímo  

pro podporu diagnosy a ukazují na přítomnost nějakého z biologických ukazatelů AN. 

[NEUROLOGIE 3, 2011] 

2.1.6 Léčba 

Kognitivní farmakoterapie 

Alzheimerova choroba není zatím léčitelná, ale vhodnou léčbou, mezi kterou patří 

léčebné postupy biologické a nebiologické je možné dosáhnout zpomalení průběhu 

demencí, oddálení těžkých stádií demence a zlepšení kvality života nemocných.  

Do biologických postupů patří farmakoterapie neboli léčba léky, tato léčba se dělí  

na kognitivní, která ovlivňuje porušené poznávací funkce a na nekognitivní 

farmakoterapii, ovlivňuje přidružené poruchy nálady a afektů, chování, spánek.  

[JIRÁK A KOL, 2009] 

Pro základní kognitivní léčbu existují dvě skupiny léků Inhibitory acetylcholinesteráz  

a Memantin. Inhibitory acetylcholinesteráz jsou určeny pro léčbu mírné a středně 

pokročilé Alzheimerovy choroby. Mezi tři účinné látky této lékové skupiny patří 

Donepezil, Rivastigmin a Galantamin, tyto látky obsahují acetylcholin, tato látka má 

velký význam pro paměť, při Alzheimerově chorobě se méně tvoří a méně se uvolňuje 

do mozku. Pro podávání Inhibitorů existuje v ČR omezení, hodnocení pacientova 

MMSE musí být na rozmezí 25-13 bodů, při tomto hodnocení je hrazena pojišťovnami. 

Memantin chrání nervové buňky před škodlivinami například při nadměrném množství 

kalcia a zlepšuje schopnost zapamatování si. Používá se pro léčbu středně pokročilých  

a pokročilých forem AN, v ČR je hrazen pojišťovnami v rozmezí 17-6 bodů MMSE. 

[NEUROLOGIE 3, 2011] 

Při Alzheimerově chorobě dochází k nadbytku volných kyslíkových radikálů, které 

působí jako přenašeči informací u nově vznikajících látek, které organizmus při jejich 

nadbytku nestačí odbourávat a vážou se na stěny nervových buněk a způsobí jejich 

poškození. Pro odstraňování těchto látek se používají látky likvidující volné kyslíkové 

radikály. Mezi látky likvidující volné kyslíkové radikály patří E-vitamín, betakarotén, 
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retinol, C-vitamín, selen a další, tato farmaka jsou používaná spíše jako doplňková. 

[JIRÁK A KOL, 2009] 

Jako přídatná farmaka Alzheimerovy choroby se používají Nootropní farmaka  

a příbuzné látky. Používají se především pro zlepšení mozkové látkové přeměny, 

využitelnost glukózy a dalších živin, působí proti nedostatku kyslíku, patří mezi ně 

například piracetam anebo piritinol, některá z nich ovlivňují i mozkové cévy a krevní 

průtok, jako například nicergolin, vinpocetin nebo naftidrofuryl. Extrakt z listů stromu 

jinanu dvojlaločného – extraktu ginkgo biloba má ještě širší působení. 

[JIRÁK A KOL, 2009] 

Nekognitivní farmakoterapie 

Nekognitivní farmakoterapie má vliv na poruchy chování, změny chování, změny nálad 

a afektů, poruchy spánku u demencí. K tišení neklidů, eventuelně i přidružených delirií, 

se používají látky antipsychotika II. Generace, vedlejší účinky se u těchto látek téměř 

nevyskytují. Dále jsou používána antidepresiva působící proti depresi a anxiolytika, 

látky proti úzkosti. [JIRÁK A KOL, 2009] 

Nefarmakologická léčba 

Ke zpomalení průběhu nemoci a zlepšení kvality života se používají nefarmakologické 

přístupy. Mezi nefarmakologické přístupy patří programové aktivity, individualizované 

aktivity, reflektivní podpora, validace, kognitivní trénink, reminiscence, naučený 

postup, kinezioterapie a taneční terapie, vytvoření vhodného prostředí pro lidi 

s demencí, správná komunikace a přístupy k lidem s demencí. Při kontaktu 

s nemocným je nutné respektovat zásady správné komunikace. [JIRÁK A KOL, 2009] 

2.2 Změna života seniora s Alzheimerovou chorobou a jeho rodiny 

2.2.1 Změna života seniora s Alzheimerovou chorobou  

Nemoc Alzheimerova choroba způsobuje mozkové přeměny člověka, které vedou 

postupně ke změně celé osobnosti, člověk přestává být tím, kým býval dříve. Postupně 

se mění celá osobnost člověka. V první fázi nemoci, si nemocný příznaků postupného 

zapomínání, ztráty orientace, ztráty dovednosti činností, které dříve dělal běžně, si 
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všímá, ale nechce si je připustit, podceňuje je, má strach, nechce se cítit ponížen.  

V tomto případě také záleží na osobnosti toho člověka, jaký byl, než onemocněl  

a na jeho životním příběhu. Míval určitou pozici ve společnosti, v zaměstnání, v rodině, 

těžko se smiřuje s následnými těžkostmi a nedostatky. Je obtížné takového člověka 

přesvědčit, že by měl takové obtíže řešit. Pokud je na tyto změny upozorněn jinými 

lidmi z rodiny nebo z okolí, může reagovat různě podrážděně, agresivně, smutkem, 

úzkostí. Dochází ke ztrátě sociálních vazeb z okolí, vyhýbá se veřejnosti, hádá se svými 

blízkými. Tyto obtíže si nechává pro sebe a tím se rozvíjí další příznaky, dochází 

k depresi, apatii, ztrácí motivaci. Mění se celý jeho způsob života, například nemůže 

vykonávat zaměstnání, které doposud zvládal, nedokáže dělat sebe obslužné činnosti 

například si uvařit, uklidit, zařídit si různé administrativní činnosti na úřadech, 

nedokáže si nakoupit také z důvodu špatné orientace. Je zmatený, může docházet 

k různým nedorozuměním. Záleží na tom, zda nemocný bydlí sám nebo ve společné 

domácnosti s blízkou osobou. V souvislosti s obavami těchto obtíží, nemocný odmítá jít 

k lékaři na vyšetření, v tomto případě by rodina měla být nemocnému oprou  

a vymyslet vhodné způsoby, aby k vyšetření došlo. Po sdělení diagnózy je důležité,  

aby nemocný nezůstával sám, respektovat jeho přání, v případě, že o tom nebude chtít 

mluvit, respektovat ho, v opačném případě je důležité naslouchání. [REGNAULT, 

2011] 

 V knize „Ještě jsem to já“, anglické autorky Lisi Genové je na příběhu hlavní hrdinky 

popisována změna osobnosti vlivem Alzheimerovy nemoci, která výrazně ovlivní její 

dosavadní život. Hlavní hrdinka tohoto románu je uznávaná profesorka psychologie, 

která onemocní Alzheimerovou nemocí, postupně ztrácí paměť a nezávislost. Než 

onemocněla Alzheimerovou nemocí, stavěla na první místo svou práci a kariéru, teď je 

nucena přehodnotit hodnoty svého života, tráví čas ve společnosti svého manžela  

a dětí, mění se její představy i pohled na život a své místo na tomto světě. [GENOVA, 

2009] 
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2.2.2 Zdroje informací o Alzheimerově chorobě a poskytovaná 

péče nemocným a rodinám 

Nejdůležitějším zdrojem zabývající se Alzheimerovou chorobou je Česká 

Alzheimerovská společnost, která vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla 

jako občanské sdružení v únoru 1997. Podnětem k jejímu vzniku byl pocit některých 

profesionálů a rodinných příslušníků, že problematice demencí, především praktickým 

aspektům péče, není věnována dostatečná pozornost. Na základě setkávání  

a spolupráce a spolupráce profesionálů v oboru gerontologie (lékařů, sester, sociálních 

pracovníků, studentů sociální práce a dalších), kteří se zabývali problematikou občanů  

s demencí, postupně se stávali rodinný příslušníci a pečovatelé. V současné době je 

ČALS již respektovaným členem významných mezinárodních organizací- Alzheimer 

Europe a Alzheimer a mezinárodní organizace Alzheimer s Disease International. 

[HOLMEROVÁ, 2009] 

Česká Alzheimerovská společnost sídlí v Gerontologickém centru v pražských Kobylisech. ČALS 

má kontaktní místa s dalšími zařízeními, které poskytují kvalitní služby pro lidi s demencí v celé 

ČR. Mezi poskytované služby ČALS. Patří sociální služby, mezi které patří poradenství určené 

lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinám a respitní péče neboli odlehčovací služba 

v domácnosti. ČALS  je také akreditovaným vzdělávacím zařízením MPSV ČR pořádá 

akreditované vzdělávací programy, otevřené přednášky. Dále poskytuje poradenství 

profesionálům, příkladem je projekt Gerontologické a organizační supervize v Jihomoravském 

kraji. ČALS má vytvořen certifikační systém Vážka, který je zaměřený na kvalitu zdravotně-

sociálních služeb pro lidi demencí. ČALS pořádá čaje o páté, kde se scházejí rodinní pečující  

a předávají si navzájem informace a své zkušenosti o nemoci a péči. Informace o službách 

poskytovaným lidem s Alzheimerovou chorobou po celé České republice se dají vyhledat  

na www.gerontologie.cz  a www.kooperaceprojakost.cz .[www.alzheimer.cz,2] 

 

2.2.3 Změna života pro rodinu seniora a Alzheimerovou chorobou 

U prvních objevujících příznaků, musí rodina řešit tuto situaci i přes odmítání svého 

blízkého, hledat způsoby, jak mu zprostředkovat lékařské vyšetření. Rodina se musí 

smířit, že její nemocný onemocněl touto chorobou, měla by být nemocnému oporou  

http://www.gerontologie.cz/
http://www.kooperaceprojakost.cz/
http://www.alzheimer.cz/


20 
 

a respektovat jeho chování. Zařídit spoustu záležitostí spolu s nemocným a dohodnout 

se na případných opatřeních, k vyřešení situací, které do budoucna nastanou. 

 Pokud se někdo z rodiny rozhodne o svého blízkého pečovat v domácnosti, znamená 

to pro něj spoustu změn v životě. Musí si zvážit mnoho okolností, zda závazek vůči 

svému blízkému jsou schopni splnit. Zda péči o svého blízkého budou schopni zvládat  

a jak dlouho. V případě jeho vlastní rodiny pokud má ten dotyčný pečující svou vlastní 

rodinu a děti, je samozřejmé, že budou sdílet společnou domácnost, tím pádem se tato 

problematika bude týkat celé rodiny. Celá rodina se musí domluvit na řešení situace. 

Zaprvé musí řešit otázku bydlení. V rámci zájmu obou stran, co by bylo lepší, kdyby se 

nemocný nastěhoval k pečujícímu, nebo pečující k nemocnému. Záleží, zda se nemocný 

bude schopen adaptovat na nové bydlení, záleží na jeho stavu. Dále na velikosti  

a možnostech bydlení, je vhodné, aby každý měl svůj vlastní soukromý prostor.  

Pečující je většinou zaměstnán, proto je nutné, aby byl schopen posoudit, jakou 

intenzitu péče nemocný potřebuje, do jaké míry je soběstačný, zda jeho zdravotní stav 

vyžaduje, aby mu poskytoval soustavnou péči. Pečující se rozhoduje, zda se má vzdát 

svého zaměstnání, je možnost, že se nechce vzdát ani jedná možnosti, proto řeší jak 

zvládat obě tyto role. Přemýšlí, zda existuje někdo, kdo by ho mohl v péči  

o nemocného zastoupit. V tomto případě volí rodinný pečující možnost denního 

stacionáře. Péčí o svého nemocného ztrácí i svůj soukromý život, musí si rozmyslet jak 

dlouho je schopen tuto péči zvládat, radit se s odborníky, nezapomínat na rodinu, 

přátele a okolí. Zjišťuje si informace jakým způsobem se účastnit léčebného procesu, 

zjišťuje si informace, o tom, jak s nemocným hovořit o nemoci, jak s ním komunikovat, 

kolik času s ním trávit, jak mu pomáhat s uspořádáním vlastního života, jak zajistit 

doma maximální bezpečnost, jak zvládat a řešit nebezpečné chování, jaké vhodné 

aktivity nemocnému nabízet a zásady ošetřovatelské péče. Postupem času se příznaky 

nemoci zhoršují a tím se zvyšují i nároky péče o nemocného. To znamená, že nemocný 

potřebuje 24 hodinovou péči a rodinný pečující se může rozhodovat o možnosti 

pobytového zařízení.  [REGNAULT, 2011] 
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Rady rodinám pro zajištění bezpečnosti seniora s Alzheimerovou chorobou  

 Odkliďte z místnosti vše, co tam překáží, aby se snížilo nebezpečí pádu 

nemocného. 

 Zabezpečte plynové a elektrické sporáky a jiné spotřebiče. 

 Odstraňte i jiné předměty, které by mohly pacienta ohrozit 

 Zabraňte nemocnému s Alzheimerovou nemocí v řízení auta 

  Kontrolujte, kam nemocný chodí 

 Pomoc při péči o vlastní osobu nemocného oblasti poskytování péče stravování, 

oblékání, podávání léků 

 Komunikace a chování 

 Plánujte každodenní činnost pro nemocného  

[www.gerontologie.cz, 4] 

 
 

 

Pokud se rodina nerozhodne vzít si nemocného do své péče, existuje možnost svěřit 

svého blízkého do zdravotního nebo sociálního zařízení, určené pro tyto nemocného. 

V takovém případě, rodina cítí odpovědnost, má nerozhodné pocity, zda to udělat. 

Většinou je to nedostatkem času, prostředků, stavem klienta, kdy o nemocného 

nemůže již být pečováno v domácím prostředí. V tomto případě využívá pomoci 

denních center, pokud stav pacienta nedovoluje, aby rodina, mohla sama celodenně 

starat, volí možnost pobytového zařízení.  V publikaci Alzheimerovy choroby autorka 

radí, aby klient ještě ve stavu, kdy je schopen sám za sebe rozhodovat, učinil důležitá 

rozhodnutí ohledně právních a finančních záležitostí, ohledně léčebného postupu.  

Po sdělení a přijmutí diagnózy, kdy je více informován o průběhu demence, je si vědom 

že jeho stav po fyzické, psychické i mentální stránce se může postupem času zhoršovat, 

je pro jeho další život přijatelné, aby sám provedl písemné žádosti, jak bych chtěl, až se 

dostane do stavu pokročilé a terminální demence, v čem by se mu mělo vyhovět. Je to 

lepší, jak pro samotného nemocného, tak pro jeho rodinu. [REGNAULT, 2011] 

Denní stacionář 

Denní stacionář slouží pacientům po celý den, několik hodin denně, nebo jen po 

několik dní v týdnu, a to individuálně podle potřeb pacientů s demencí a jejich 

rodinných příslušníků. Tato forma péče je i pomocí pro rodiny nemocných, dává jim 
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jistotu, že je o pacienta postaráno, v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v práci  

a podobně.[HOLMEROVÁ, 2009, S 121] 

Souhlas s pobytem v zařízení 

Pokud se rodina rozhodne, měla by v rámci stavu klienta, se o tomto kroku s klientem 

poradit a řešit s ním tuto možnost Ještě v začátcích choroby. Je žádoucí, aby se rodina 

s nemocným domluvila i na této eventualitě, ke které by mohlo dojít, v souvislosti se 

zhoršením stavu klienta. Aby později nevznikali nedorozumění, kdy by si nemocný 

tento krok mohl špatně vysvětlovat a rodinnému pečujícímu to vyčítat.  [REGNAULT, 

2011] 

2.3 Život seniora s Alzheimerovou chorobou v pobytovém zařízení 

 

V rámci svých zkušeností z pobytového zařízení, poskytující služby klientům 

s Alzheimerovou chorobou, kde jsem byla zaměstnána jako zdravotní sestra, bych 

chtěla popsat problematiku práce s těmito klienty a jejich život probíhající v tomto 

typu zařízení. Jedná se o soukromé specializované zařízení od společnosti Alzheimer 

centrum. V tomto zařízení jsou poskytovány služby klientům převážně seniorům 

s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence 24 hodin denně celoročně. Alzheimer 

centrum je soukromá společnost, která má po České republice pět pobytových zařízení 

a jedno na Slovensku, určené pro péči o tyto klienty. 

2.3.1 Žádost nemocného k přijetí do zařízení 
 

Na webových stránkách Alzheimer-centra www.alzheimercentrum.cz. jsou umístěné 

základní informace o této společnosti, poskytovaných službách a kontakty, na které je 

možné se obrátit v případě zájmu o ubytování. Kde, zájemci je sděleno, co je potřeba, 

k přijetí do konkrétního zařízení. Tiskopis žádosti o umístění do zařízení je umístěn  

na internetových stránkách Alzheimer-centra. Žadatel vyplní údaje, které jsou potřeba 

vyplnit a zvolí si konkrétní zařízení podle místa, kde chce být ubytován. O přijetí  

do zařízení rozhoduje vrchní sestra, staniční sestra nebo ředitel konkrétního 

pobytového zařízení společnosti, kam byla podána žádost. Senior a jeho rodina se 

osobně seznámí se zařízením, poskytovanou péčí a podmínkami přijetí. Informace, co 

http://www.alzheimercentrum.cz/
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je nutné pro přijetí do zařízení, co si má vzít klient sebou a jaký bude další postup, si 

může vyčíst na internetových stránkách Alzheimer-centra, nebo při osobní schůzce 

v zařízení kde se s klientem a jeho rodinou nebo zákonným zástupcem po přijetí 

žádosti domluví vedení zařízení o ubytování. [www.alzheimercentrum.cz,1] 

2.3.2 Přijetí klienta do pobytového zařízení 
 

Vedení konkrétního zařízení si domluví s rodinou seniora a klientem termín kdy bude 

ubytován. Seznam věcí, které si má vzít sebou mu navrhne při osobní schůzce 

pověřená osoba většinou vrchní sestra, nebo si rodina může seznam vyhledat  

na internetových stránkách. Je nutné mít sebou doklady občanský průkaz a průkaz 

zdravotní pojišťovny, které hned po převzetí klienta do zařízení má u sebe zdravotnický 

personál, dále zdravotní dokumentace nebo její výpis, eventuálně propouštěcí zpráva. 

Označené oblečení a obuv, vhodné jak na zimní tak na letní období, léky minimálně  

na tři dny. Dále termoska na tekutiny. Předměty, které mají pro seniora velký význam  

a usnadní mu adaptaci například album starých fotografií, novinových výstřižků, zpráv, 

vysvědčení, oddací list atd. určené pro knihu vzpomínek, krabici se starými věcmi denní 

potřeby nebo vzpomínek dále upomínkové předměty, lžička, kartáček, špulka, baterka, 

tužka, rtěnka, knoflíky atd. k vytvoření krabice vzpomínek při reminiscenci. Peníze  

na léky a nutné osobní platby. Kompenzační pomůcky, které senior potřebuje například 

brýle, sluchátka, zubní protézy- pokud jsou používány, Fotografie a obrazy na zeď, 

které měl klient doma nebo které klient zná či mu něco připomínají, velká masážní 

emulze, hygienické potřeby např. deodorant kolínská voda nebo parfém. Dále aby měl 

mít s sebou pleny do doby vypsání poukazu, je- li inkontinentní. Peníze na drobná 

vydání na příklad na služby kadeřníka, pedikúra. K doporučeným věcem je doporučeno, 

vlastní hrneček, pokud má svůj oblíbený, knihy, vlastní deka a polštář, časopisy, 

plyšovou hračku nebo panenku po dětech nebo svoji, rádio, oblíbené kazety nebo CD, 

televizor na pokoj, oblíbený předmět a jiné dle volby klienta a jeho rodiny. Všechny 

tyto věci jsou nutné nebo vhodné, aby se klientovy v zařízení líbilo, a cítil se příjemně 

jako v domácím prostředí. Po domluvě s vedením zařízením si může klient vzít  

do zařízení i vlastní kus nábytku například stůl, židli nebo skříň, v rámci možností 

prostoru a v zájmu budoucího spolubydlícího. [www.alzheimercentrum.cz,1] 

http://www.alzheimercentrum.cz/
http://www.alzheimercentrum.cz/
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2.3.3 Příjem klienta do zařízení 
 

Klient a jeho rodina je seznámena se smlouvou o pobytu, charakteru zařízení, 

poskytování péče. Před přijetím smlouvu podepíše klient nebo jeho zákonný zástupce. 

Před přijetím uhradí klient pobyt podle smlouvy. Klient je pojištěn u té zdravotní 

pojišťovny, která péči hradí. Po domluvě s rodinou popřípadě i přijímaným klientem dle 

jeho stavu, je určen termín, kdy bude klient ubytován.[www.alzheimercentrum.cz,3] 

Při přijmu je obvykle přítomna vrchní sestra nebo staniční sestra, sociální pracovnice, 

pracovník v sociálních službách, který bude přímým pečujícím o klienta a popřípadě  

i jeho klíčovým pracovníkem, rodina klienta a klient. Rodina a klient podle jeho stavu 

jsou seznámeny s vnitřními směrnicemi zařízení. Je s pomocí rodiny popřípadě i klienta 

sepsána zdravotní dokumentace, biografická anamnéza, která se skládá ze zdravotní 

anamnézy. Pro vypracování zdravotní anamnézy se zjišťuje, jaké prodělal klient 

nemoci, současná onemocnění a aktuální stav. Průběh a především současný stav 

Alzheimerovy nemoci či jiné formy demence. Jaký je aktuální stav klienta vyplývající 

z projevů Alzheimerovy choroby problémy s pamětí, jaké jsou projevy a změny  

v chování, prostorová a časová orientace, projevy emocí a jiné. Po fyzické stránce, se 

zjišťuje, do jaké míry je senior soběstačný v mobilitě, ve stravování, v kontinenci.  

Při jakých úkonech potřebuje pomoc druhých. Tyto otázky jsou většinou kladeny 

rodině bez přítomnosti klienta, pokud je klient již v pokročilejším stadiu demence.  

Klient se během přijetí pozoruje a věnuje se mu pozornost. V začátcích choroby nám 

klient může poskytnout spoustu informací o sobě. Pro vytvoření biografické anamnézy 

a také pro navázání kontaktu a pochopení klienta je důležité znát životní příběh klienta, 

jeho vztahy a propojenost s rodinou, jeho stav zda je svobodný, v manželském svazku, 

vdovec, zda má děti, důležité životní situace. Jaké má vzdělání, jaké vykonával 

zaměstnání, záliby, koníčky.  Zjišťuje se, co ho v současné době zajímá, jeho potřeby  

ve všech směrech péče, co má rád, co naopak nemá, jeho dosavadní životní rytmus, 

jeho přání, popřípadě přání rodiny, co by pro svého blízkého chtěla. Od rodiny je vítaný 

písemný životopis klienta.  

http://www.alzheimercentrum.cz/
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Pro ošetřující personál je důležité co nejvíce informací o daném klientovi, v rámci 

dobře poskytované péče s ohledem na individuální potřeby klienta. Od rodiny se 

převezmou lékařské zprávy a výpis od ošetřujícího lékaře a klient je zaregistrován  

u lékaře zařízení Alzheimer centra. Léky a osobní doklady si převezme zdravotnický 

personál, který při příjmu zjišťuje měřitelné tělesné hodnoty váhy, výšky, krevního 

tlaku a tělesné teploty.  

Při přijmu, je důležité navodit pro klienta klidné příjemné prostředí, aby se cítil 

bezpečně. Po sepsání biografické anamnézy, přidělený pracovník v sociálních službách 

seznámí klienta s jeho pokojem a vybavením. Pokoje jsou dvojlůžkové. Klient je 

seznámen, se svým spolubydlícím opět záleží na jeho stavu i na stavu jeho 

spolubydlícího. Přímý pečující provede klienta celou budovou, především jsou mu 

ukázány společné prostory jídelny, toalety a ostatní společenské místností, dle 

možností také zahrada. Záleží v jakém stavu, je jeho prostorová orientace.  

Na základě získaných informací o klientovi se stanoví plán ošetřovatelské péče, se 

kterým je seznámen klient i rodina. Další informace o klientovi ošetřující personál 

získává pozorováním verbálních i neverbálních projevů klienta. Důležité informace  

o klientovi a případná opatření v rámci poskytované péče jsou předávány a 

konzultovány na společném hlášení celého ošetřovatelského a zdravotnického 

personálu zařízení. 

[www.alzheimercentrum.cz,1] 

2.3.4 Metody zjišťování individuálních potřeb a osobních cílů 

vhodné pro klienty komunikující i s poruchou komunikace 
 

Pro zjišťování potřeb a tvorbu individuálního plánu je důležitý Rozhovor s referujícími 

osobami a studium dokumentace, které se získávají už při příjmu klienta, kdy mezi 

důležité informace patří i minulost, životní příběh, návyky, jaký je klient typ osobnosti. 

Pro vykonání rozhovoru jsou důležité klidové podmínky, získání důvěry a vhodně 

volené komunikační techniky, ponechání dostatečného prostoru k volnému sdělení. 

v závěru rozhovoru shrnutí nejdůležitějších informací a podstaty rozhovoru např. jak 

budou konkrétní informace využity. Jakékoliv informace pomáhají pečujícímu 

http://www.alzheimercentrum.cz/
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personálu pochopit způsob chování, míru aktivity a spolupráce, požadavky, potřeby 

klienta. [MALÍKOVÁ, 2011] 

Pro zjišťování potřeb a tvorbu individuálního plánu je potřeba empatický přístup 

pracovníka ke klientovi, schopnost vcítění se do jeho situace problémů a z nich 

vyplývajících potřeb, emoční inteligence je jeden z předpokladů každého pracovníka, 

kterou by měl neustále rozvíjet a uplatňovat. Empatii lze projevit verbálně slovy  

a současně neverbálně pomocí mimiky, optiky, gestiky, posturologie, paralingvistiky, 

aktivním nasloucháním klientovi v klidových podmínkách. [MALÍKOVÁ, 2011] 

Mezi další možné metody vedoucí ke zjišťování potřeb klientů patří ještě ne moc 

zuživatelné metody pomocí elektronické komunikační tabulky, nahrávací přístroj,  

na který se dají nahrát požadavky klientů. V České republice se vyskytují ojediněle. 

[MALÍKOVÁ, 2011] 

2.3.5 Adaptační proces 
 

 Je období, během kterého si nově přijatý klient zvyká na nové neznámé prostředí a lidi 

kolem sebe. Zvláště je tento proces složitý pro člověka s Alzheimerovou nemocí, je 

nutné tomuto procesu věnovat zvýšenou pozornost. Každá změna v průběhu 

Alzheimerovi nemoci je pro takového člověka zátěží, na které si těžko zvyká.  Z vlastní 

zkušenosti vím, že u každého je tento proces individuální a může trvat různě dlouho. 

Zpravidla se uvádí tři měsíce. Ze svých zkušeností vím, že po odchodu rodiny nebo 

nejbližšího člověka, který doprovodil klienta k přijetí do zařízení, dochází k situacím, že 

klient chce po odchodu rodiny zpátky domů, zapomene, že se zde ubytoval, je 

neklidný, má strach, že se ztratil. Chce volat domů. Záleží v jaké fázi nemocný je a jak 

dalece si pamatuje a uvědomuje svou situaci. První dny je důležité, aby klient nebyl 

sám, byl ve společnosti ostatních a byly mu nabídnuty vhodné aktivity, které by mohl 

vykonávat a zároveň respektovat jeho přání. Vytvořit mu klidné a vlídné prostředí. Je 

důležitý i kontakt s přímým pečujícím, který mu věnuje zvýšenou pozornost, 

komunikuje s ním, jeví o něj zájem. Pro pečujícího je adaptační proces také důležitý, 

pro získávání co největšího množství informací a seznámení s klientem v rámci tvorby 

individuálního plánu klienta.  
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2.3.6 Individuální plánování 

 

Je proces, který tvoří čtyři části. První část je zkoumání situace a porozumění. V této 

části jde především o vzájemné porozumění klíčového pracovníka situaci klienta,  

ve které se nachází a porozumění klienta k funkci a roli klíčového pracovníka. Získání co 

největšího množství informací o klientovi z rozhovoru s klientem, od svých kolegů  

a rodiny, pozorováním klienta. V této etapě je důležité získat si důvěru klienta, ke které 

přispěje profesionální chování pracovníka vstřícnost, citlivost, empatie, respektování 

chování a emočních projevů klienta. Získané informace využívá velmi citlivě pro dobrou 

spolupráci, empatický přístup a tvorbu individuálního plánu. 

Druhá etapa je plánování – pojmenování změny a plán jejího dosažení. Po vzájemném 

porozumění situaci a podle požadavků a potřeb klienta s ohledem na možnosti řešení 

je definován cíl. Podle okolností se rozdělí problémové oblasti do krátkodobého  

a dlouhodobého plánu. Krátkodobý plán řeší aktuální záležitosti, dlouhodobý je 

zaměřen na výhledově vzdálenější, vyžadují delší dobu řešení. Cíl náročný na dosažení 

musí být rozdělen na etapy s dílčími výsledky. Je zde důležitá spolupráce mezi klíčovým 

pracovníkem a klientem. Současně se hodnotí uspokojení klientových potřeb, 

vycházející přitom ze stanovení osobního cíle klienta. Klíčový pracovník zjišťuje 

klientovi názory a představy o tom, jak by chtěl splnění svého cíle dosáhnout, posuzuje 

jejich reálnost, adekvátně ke stavu klienta a bez zlehčování. Dle získaných informací  

o Daném klientovi a jeho zdravotním stavu, společně s klientem v rámci stavu zjišťuje 

jaké činnosti a aktivity může klient vykonávat, vytváří návrh dalších činností a postupů 

poskytované péče aby bylo dosaženo osobního cíle a systém opatření k prevenci  

a odstranění rizik, klient musí být zapojen. U nekomunikujících klientů nebo klientů 

s poruchou vědomí, kteří se k plánu nemohou odpovědně vyjádřit a nejsou schopni se 

na něm podílet, použije klíčový pracovník intuitivní techniky a projedná plán se 

zastupující blízkou osobou nebo opatrovníkem. Vyhotoví písemný organizační popis 

individuálního plánu, projedná realizace činností se všemi spolupracovníky, kteří se  

na něm budou podílet. [MALÍKOVÁ, 2011] 
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Třetí etapa je realizace plánu. Realizace plánu je společná práce. Klíčový pracovník 

sleduje klientovy projevy spokojenosti a nespokojenosti, jeho zapojení, rizika, zda 

prováděné činnosti klientovy vyhovují. Dotazuje a zjišťuje od klienta efekt prováděných 

činností. Zjištěný jakýkoliv problém konzultuje s klientem a spolupracuje s ostatními, 

případnou změnu řeší s rodinou. Se všemi změnami informuje klíčový pracovník 

všechny pracovníky, všechny problémy konzultují, analyzují situaci a hledají optimální 

řešení. V průběhu celého období plnění individuálního plánu dává klíčový pracovník 

najevo svůj zájem snahu o dosažení osobního cíle a spokojenost klienta. [MALÍKOVÁ, 

2011] 

Čtvrtá etapa Vyhodnocení. Vyhodnocení je revidování plánu. Dohodnou se termíny 

vyhodnocení. Při společném hodnocení probere klíčový pracovník s klientem situaci, 

připomene osobní cíl, činnosti v příslušném plánu. Klient vyjádří svůj názor  

na spokojenost v pobytovém zařízení. Dotazuje se klienta na jeho názor, spokojenost  

a objektivně doplní své hodnocení, tato etapa ačkoli se to tak nejeví, může být 

problematická a náročná, jelikož se ten den klient nemusí cítit dobře, v jeho hodnocení 

může pak být vše negativní, v takovém případě je důležité se věnovat příčinně takto 

negativního postoje., zabývat se jejím řešením a hodnocení odložit na později. 

Problematické případy řeší s ostatními pracovníky a hledají nové způsoby řešení, dále 

se obrací na poradce a jiní odborníky. U nekomunikujících klientů a u klientů 

s poruchou vědomí provádí hodnocení klíčový pracovník se zastupující osobou klienta  

a pomocí intuitivních, augmentativních a alternativních komunikačních technik.  

Do dokumentace kl. pracovník zapíše hodnocení klienta (subjektivní sdělení) a své 

hodnocení (objektivní, průkazné). Dále provádí záznam o dalším postupu k dosažení 

klientova osobního cíle nebo změnu činnosti, termín dalšího hodnocení atd.  

[MALÍKOVÁ, 2011] 

Dokumentace individuálního plánu 

U každého klienta musí být vedena dokumentace o tvorbě a plnění individuálního 

plánu. V pobytovém zařízení je k tomuto účelu vypracována dokumentace. 

V individuálním plánu musí být zapsány všechny zjištěné informace, stanovený cíl  

a společně stanovený plán činností k péči o klienta, realizace individuálního plánu  
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a vyhodnocení. Pro zápisy do dokumentace individuálního plánu jsou stanoveny 

zásady, které je třeba dodržovat. [MALÍKOVÁ, 2011] 

2.3.7 Problematika práce pečujícího personálu se seniory 

s Alzheimerovou chorobou 
 

Seniorům s Alzheimerovou chorobou je poskytována ošetřovatelská a zdravotní péče. 

V rámci co nejlepšího poskytování a zvládání péče, musí se ošetřovatelský  

a zdravotnický personál musí umět zvládat při poskytování péče různé negativní 

projevy chování klientů, aby tuto práci mohli zvládat. Svoji práci a čas si musí 

rozvrhnout podle počtu klientů, kdy pečovatel má v péči přibližně 6-7 klientů s touto 

nemocí a podle náročnosti péče o každého klienta. Každý senior má jiné příznaky jiné 

projevy chování. Stává se, že z důvodu zapomnětlivosti a poruch chování klientů musí 

pečovatel úkony poskytované péče opakovat. Pečovatel si musí dobře zorganizovat 

práci. Každý klient potřebuje nepřetržitou péči, pečovatel nemůže být u každého 

klienta ve stejnou chvíli, proto ostatní klienti, bývají ve společnosti ostatních a musí být 

zajištěn dohled a bezpečné prostředí. Je důležitá souhra a spolupráce se všemi členy 

týmu.  

Péče o klienta s Alzheimerovou nemocí je náročná, z hlediska nevyzpytatelného 

chování seniora s demencí. Mezi změny chování klienta patří agresivita, bludy  

a halucinace, volání a křik, agitovanost, bezcílné bloudění a přecházení a jiné poruchy. 

Je nutné znát dostatek informací o těchto změnách chování a zásadách jak tyto situace 

vlivem těchto změn zvládat. Při výskytu změn chování vždy hledat příčinu, co klienta  

ke změně chování vedlo a snažit se vyvolání těchto příčin zabraňovat. Pro lepší zvládání 

problémových situací a spolupráci s klientem s demencí je potřeba využívání vhodných 

přístupů. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

 

2.3.8 Přístupy k seniorům s Alzheimerovou chorobou 

Ocenění 

Každý člověk s demencí potřebuje být oceněn s vědomím své vlastní hodnoty, je 

vhodný přístup, tak jako v minulosti, když byl zdráv. Ve vztahu k seniorovi s demencí je 
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nutné být trpělivý a snášenlivý, těšit se z přítomnosti osobnosti nemocného. 

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Zdvořilost 

V přístupu k nemocnému být zdvořilý, nemocného nekritizovat, nepoučovat, 

nepoukazovat na jeho nedostatky, aby se nemocný cítil zahanbeně, v takových 

případech klient reaguje agresivně. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Podpora dobré nálady 

Pečovatel by si měl uvědomit, že pacient s demencí je dobře vnímavý k náladám okolí. 

Pokud bude mít pečující dobrou náladu, dobrou náladu bude mít i klient a naopak.  

Při jakékoliv situaci a činnosti je nutné klienta podporovat, povzbuzovat, dát klientům 

prostor a dostatek času na činnosti. Vytvářet dobou náladu a volit takové aktivity, 

které činní potěšení a klient je schopen je zvládat, být soběstačný a mít z nich dobrý 

pocit k docílení pocitu úspěchu. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Podpora paměti 

S ohledem na poruchu paměti se využívají různé pomůcky pro podporu paměti, pro 

udržení této schopnosti na určité úrovni a pro zlepšení orientace v realitě.  

U počátečních forem demence lze používat štítky s nápisy, velký kalendář, nástěnku se 

zprávami apod. Pro podporu paměti senior potřebuje stabilitu a předvídatelnost, 

pravidelnost, přehlednost opakování a zaběhnuté postupy. Důležitá je dohoda mezi 

pracovníky na určitých postupech a individuálním přístupu ke každému seniorovi zvlášť 

a trpělivost. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Sociální vazby 

Věnovat každému seniorovi s Alzheimerovou chorobou dostatek pozornosti, zajistit 

podporu vztahů a kontaktů s okolím. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Zavedení stereotypů 

Pro poruchy paměti nemocného je vhodné zavést více stereotypů pro pravidelný 

průběh věcí a činností, pro usnadnění rozhodování Zavést více stereotypů pravidelný 

průběh věcí, je vhodné zavést pro nemocného a jeho poruchy paměti, pro redukci 

rozhodování tím, že vnese řád do složitého procesu, přináší nemocnému pocit bezpečí. 

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 
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Podpora soběstačnosti 

Podporovat klienta k soběstačnosti pro pocit vlastní hodnoty, zmírnění úzkosti  

a zachování vlastního sebevědomí nemocného a ulehčení práce pečujícího. 

[HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Vhodné chování k nemocnému 

Podporovat důstojnost a úctu k nemocnému. Senior s demencí stále cítí a dobře vnímá, 

jak se k němu přistupuje, Při nevhodném chování a jednání v něm můžeme vyvolat 

pocit neklidu agresi nebo jinou formu obranného mechanizmu. Tito lidé jsou 

neverbálně laděni v tom smyslu, že reagují na naši náladu, na náš emoční projev- 

pokud se usmíváme, usmívají se také a naopak. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Vyhýbat se konfliktům 

Pečovatelé si při těžko ovladatelném chování nemocný musí uvědomovat, že příčinou 

je nemoc, nikoli vina či chyba nemocného, což také souvisí s přijetím a vyrovnáním se  

s touto nemocí i blízké osoby. Konflikty stěžují spolupráci s nemocným. Ničí důvěře  

a snižují kvalitu života nemocného i pečovatele. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Vhodná stimulace nemocného 

Pro seniory s demencí je schopnost přijímat a zpracovávat podměty a informace velmi 

omezená. V rámci stimulace nemocného, je vhodné, aby si nemocný nemusel často 

rozhodovat a vybírat si mezi více alternativami. Proto je důležité zajistit vhodné 

prostředí bez přemíry zrakových a sluchových stimulů. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Bezpečnost  

Příznaky Alzheimerovy choroby zvyšují svými příznaky riziko zranění u těchto seniorů. 

Je třeba zajistit vhodné prostředí, zabezpečit přístup k zámku dveří aby klient nemohl 

odejít, když už se nedokáže vrátit zpět. Pokud je klient umístěn v pobytovém zařízení, 

jsou dveře uzamčeny na kód, je pod zvýšeným dohledem pečujícího personálu. Tento 

dohled je zvlášť náročný pokud klient má potřebu stále chodit nebo chce odejít ze 

zařízení se zvýšenou poruchou orientace, v tomto případě je zvlášť nutná spolupráce 

mezi členy týmu pracovníků. Mimo prostor objektu na procházky na výlety jsou klienti 

doprovázeni pečujícím personálem nebo rodinou. V mimořádných případech, u klienta, 

který má prostorovou orientaci a paměť více zachovalou, je po konzultaci 

s psychiatrem, možné klientovi povolit samostatné vycházky, pod podmínkou sdělení 
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místa, kde se bude nacházet a čas, kdy se vrátí, klient musí mít sebou mobil a kontakty 

na pobytové zařízení. Musí se sledovat stav klienta, zda může být sám. 

Z prostředí ve kterém se klient nachází, by se měly odstranit koberce, elektrické plazivé 

kabely, aby klient nezakopl, zabezpečit vstup na schodiště a z okolí klienta z dosahu 

odstranit nebezpečné náčiní, ostré předměty, léky a chemické nebo čisticí prostředky. 

Vytvořit domácké bezpečné prostředí se zvýrazněním důležitých prvků v místnostech 

například madla, signalizační zařízení, dveře atd. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Využívání nefarmakologických metod a přístupů 

Podporovat fyzickou a psychickou poruchu klienta nefarmakologickými metodami  

a vhodnými přístupy ke klientovi. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Dosavadní schopnosti 

Vytěžit z jeho dosavadních schopností co nejvíce, využití těchto činností tak to 

zaměřených posiluje sebeúctu a sebevědomí nemocného, životu seniora dávají smysl  

a cíl. Pacient od vzniku choroby a během ní změní. Při vykonávání je vhodné, části 

úkolů popisovat. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Vztah pečující – pacient 

Na základě individuálního plánování klient a pečující k sobě navzájem hledají vztah, 

během této doby se z chování a orientace klienta zjišťují jeho potřeby. Je nutné si 

uvědomit, že všichni jsme lidé a je nutné se i podle toho chovat. [HOLMEROVÁ, KOL, 

2007] 

Dobré přijetí 

Pro dobré přijetí klienta je důležitý postoj pečujícího nebo ošetřovatelského personálu 

je základem dobrého přijetí a vztahu k nemocným. Pečující personál by měl dávat 

najevo klientovi svou přítomnost a ujišťovat ho že je tu proto, aby mu poskytl pomoc. 

Lidská důstojnost člověka demencí se musí respektovat a brát vážně. Přijímat osobnost 

klienta se všemi aspekty, chovat se lidsky. Naznačovat klientovi verbálními  

i neverbálnímu prostředky, že o něj máme zájem a že nám na něm záleží. Je důležité, 

aby to klient cítil a měl důvěru k pečujícím. Od toho se také odvíjí spolupráce mezi 

Klienty a pečujícími. Nemocný se musí cítit dobře. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 
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Aktivity a plánování aktivit  

Pečující plánuje vhodné aktivity pro klienty, kteří se již nejsou schopni se sami 

rozhodovat a plánovat. Je důležitý výběr vhodných aktivit, plánování aktivit  

a individuální přístup k vysvětlování činností podle stavu schopnosti chápat. Je důležité, 

aby vykonávaná aktivita vzbuzovala příjemné pocity s posílením jeho sebedůvěry. 

[HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Zabraňovat změnám 

Pro seniory s Alzheimerovou nemocí je nutné zabraňovat jakýmkoliv změnám, 

především změnu místa pobytu, i v pobytových zařízeních, co nejméně klienty 

přemisťovat, každá změna znamená pro seniora strach, úzkost, obavy, větší zmatenost 

a neschopnost orientace, také to výrazně může ovlivnit klientův celkový stav. Je nutné 

nemocného stále uklidňovat, ujišťovat ho, že se problémy vyřeší, proto je také důležité 

věnovat zvýšenou pozornost při adaptivním procesu. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Potřeba fyzického kontaktu 

Pro seniory s demencí je potřeba fyzického kontaktu individuální, někdy je kontakt 

nedostatečný nebo omezený. Je nutné pozorovat tyto klienty, zda fyzický kontakt 

potřebují, někdy se stává, což vím z vlastních zkušeností, že někteří o něj žádají sami, 

nebo je pozorovatelné, že jim dělá radost a proto je přínosné jim ho dopřát. Může se 

jednat o podržení ruky, pohlazení rukou, ramen hlavy atd. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Zlepšování stavu 

Pro zlepšování stavu seniora je důležité trénovat dovednosti, které nemocný ještě 

zvládá. Důraz se klade na mobilitu, soběstačnost při sebe-obsluze. Neučit novým 

věcem, ale věnovat se činnostem. Je třeba udržovat komunikaci s klientem, všímat si 

poruch zraku sluchu a těmto omezením klienta se přizpůsobit a poskytovat pomůcky. 

Zjišťovat, zda nám nemocný rozumí a reaguje na nás. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Informovanost pracovníků o nemoci  

Důležité je pochopit nemoc klienta, vědět o ní co nejvíce informací. Vědět, že nemocný 

nedělá naschvál, ale že je nemocný a na základě tohoto zjištění se k němu podle toho i 

chovat. V žádném případě by e na nemocného nemělo křičet, vyčítat, neopravovat, 

nezkoušet, nenutit ho do činností, které odmítá, činnosti nabízet a ukazovat, nechovat 

se autoritativně, mohlo by to u klienta vyvolat agresivní a neklidné a depresivní 
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chování. Nikdy neodporovat, ale uklidňovat. Veškeré jeho problémy a starosti vzít  

na sebe a ujišťovat, že to půjde zařídit. Pokud je již poškozeno racionální myšlení, není 

na místě cokoli logicky vysvětlovat, protože ve většině případů klient nepochopí, ale 

okamžitě zapomene. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Dle mého názoru je pro vytváření příjemného prostředí a poskytování kvalitní péče 

klientům je důležitá především spolupráce všech pracovníků v pobytovém zařízení 

ošetřovatelského, zdravotního personálu, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeuta, 

lékařů a managementu zařízení a rodiny klienta s cílem co nejlépe poskytované 

individuální péče klientům. 

2.3.9 Poskytované služby 

 

Poskytované služby jsou každému klientovi poskytovány individuálně, na základě jeho 

soběstačnosti, jeho možností a celkového stavu.   

Sociální péče 

 

Soběstačnost 

Pro posouzení soběstačnosti pacienta s demencí je možné používat různé škály, mezi 

neužívanější patří škály podle Katze, Lawtona a Barthelové. Pomocí nich se hodnotí 

soběstačnost v instrumentálních aktivitách denního života (IADL), zahrnují činnosti, 

které jsou potřebné k samostatnému nezávislému životu. Pro soběstačnost 

v základních sebe-obslužných aktivitách se používají testy základních sebe-obslužných 

aktivit denního života (ADL). Pečující personál by měl co největším možným způsobem 

udržet a podporovat klientovu soběstačnost, to znamená najít hranici v každé sebe- 

obslužné činnosti, jak je klient schopný zvládnout péči o sebe a do jaké míry potřebuje 

pomoc druhých. V zařízení Alzheimer-centra je poskytována sociální péče, která je 

zajišťována ošetřovatelským personálem, a jsou jím zabezpečovány všechny životní 

potřeby klientů. Mezi tyto potřeby patří stravování, osobní hygiena, oblékání, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. Pečující personál s ohledem na zachování soběstačnosti klienta, se 
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snaží vypozorovat do jaké míry je klient schopen se obstarat v jednotlivých oblastech. 

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 

Výživa a stravování 

Ve stravování se jedná o servírování jídla, prostírání, u seniorů s pokročilou demencí je 

nutná dopomoc při stravování. U klientů s těžkou formou demence, popřípadě 

v terminálním stádiu je nutné u klientů sledovat, zda potravu a tekutiny přijímají, je 

třeba je dokrmovat a krmit. U klientů s demencí je nutné sledovat ošetřovatelským  

a zdravotním personálem, který hlídá váhu klienta, příjem stravy. Stává se, že senioři 

s Alzheimerovou chorobou i při zvýšeném příjmu jídla, kdy jsou někteří schopni sníst  

i několik porcí jídla po sobě a sladkostí, při rozvinuté nemoci hubnou a dochází  

ke kacheksii. Pokud dojde k výraznému úbytku váhy nebo pokud klient odmítá jíst, jsou 

mu podávány po domluvě s lékařem a rodinou přídavná strava. Pokud se klient odmítá 

stravovat, musí se hledat příčina a tato situace řešit s lékařem a jinými odborníky.  

Častým problémem u seniorů s Alzheimerovou chorobou, převážně v posledním stadiu 

nemoci a v terminálním stadiu je porucha polykání. Při demenci, může dojít  

ke zpomalení nebo zhoršení koordinace činností svalů důležitých pro polykání i pro 

zpracování stravy. Je narušený polykací reflex, může dojít k nebezpečné situaci 

aspirace. Aspirace je situace, kdy se strava, sliny nebo tekutiny dostanou z nějakého 

důvodu do dýchacích cest a kašlem už z této situace zpravidla není možné nežádoucí 

tělesa odstranit. Aspirace v některých případech může ohrozit i život. Proto by měl mít 

pečující personál dostatek informací o této problematice, znát nejběžnější obtíže, se 

kterými se může setkat a dodržovat zásady správného a bezpečného přijímání stravy.  

U klientů, kteří špatně polykají, je nutné připravovat v jiné formě pokrmy, léky drtit  

a kontrolovat zda je spolkly. Zvlášť důležité je podávání tekutin klientům, sledování 

pitného režimu, protože většina pacientů s demencí nemá pocit žízně a zapomene. 

Jídlo a příjem stravy jsou jednou z posledních aktivit a prožitků, kontaktů se světem  

a životní nebytností a způsobuje klientům radost.  

Osobní hygiena 

Z vlastních zkušeností v oblasti osobní hygieny a oblékání se jedná o přípravu pomůcek 

a mycích prostředků k osobní hygieně, dle stavu soběstačnosti jednotlivých klientů je 

poskytována dopomoc nebo celková pomoc pečujícího, v celkové koupeli je pomoc 
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obvykle nutná. Pečující personál dodržuje zásady ošetřovatelské péče o klienty a 

správný postup osobní hygieny na lůžku a s dopomoci při hygieně. Dle stavu, jsou 

klienti promazávání ochrannými krémy. Klient je oblékán dle stavu soběstačnosti,  

na základě jeho výběru. Klient by měl být vždy umytý, čistě oblečen, upraven, učesán, 

aby se cítil spokojený. 

Inkontinence 

Inkontinence je jedním z projevů demence, jejíž příchod je u každého individuální.   

U inkontinence moči se v každém případě musí hledat její příčina u odborníků. 

Inkontinence moči se objevuje především ve středně pokročilé fázi demence. 

Inkontinence moči může mít u seniorů s Alzheimerovou chorobou více příčin, například 

dotyčný často zapomene, nenajde toaletu, nedokáže se svléci, splete si místo mikce, 

nebo má častou potřebu mikce. Také při nervozitě a neklidu se potřeba mikce zvyšuje. 

Proto je nutné vytvořit pro klienty s demencí takové prostředí a režim, aby k těmto 

situacím nedocházelo nebo alespoň co nejméně. Mnozí z těchto seniorů si 

neuvědomují potřebu mikce, mohou to brát jako své selhání a důsledkem toho mohou 

být plačtiví, neklidní nebo agresivní, proto je nutné přistupovat co nejtaktněji. 

Inkontinence stolice přichází později zpravidla v pokročilé fázi demence. Nucení  

na stolici bývá častou příčinou neklidu, což bývá umocněno skutečností, že staří lidé 

trpí zácpou. V tomto případě je nutné, aby pacienti měli upravené složení stravy  

a dostatek pohybu, s cílem aby klienti zůstali co nejdéle mobilní. Cílem správné 

ošetřovatelské péče je udržet klienta co nejdéle kontinentním. K dosažení tohoto cíle 

jsou daná doporučení navyknout člověka s demencí na pravidelný režim vyprazdňování 

zpravidla po dvou hodinách, připomínat používání WC a doprovodit tam klienta, 

výrazně označené WC obrázky nebo velkými písmeny, když je člověk s demencí 

neklidný, příčinou může být nutkání na stolici nebo moč, ponechat dostatek soukromí 

pro klienty, zajistit volné oblečení nenáročného na rozepínání, seniorům nedávat 

najevo, že se pomočili, naopak je uklidnit, že se to může stát každému., využití 

vhodných pomůcek pro inkontinenci, při inkontinenci moči, se mohou zavádět močové 

katétry, většinou z důvodu sledování příjmu tekutin a výdeje moči, je potřeba si 

uvědomit, že zavádění močových katétrů je pro tyto klienty omezující a je nutné 

eliminovat zneužívání močových katétrů a pomůcek pro inkontinenci. [HOLMEROVÁ, 

JAROLÍMOVÁ, SUCHÁ, 2007] 
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Při jakékoliv činnosti a manipulaci u klientů je nutná trpělivost, vřelost, nespěchat, 

komunikovat s klientem, vysvětlovat mu postup činnosti. 

Zdravotní péče 
 

Pro poskytování kvalitní komplexní ošetřovatelské péče pacientům byl podle Nancy 

Roper, Winifred Logan a Alison Tierney vytvořen model životních aktivit. Mezi tyto 

aktivity patří: udržování bezpečného prostředí, komunikace, dýchání, jídlo a pití, 

vylučování, osobní hygiena a oblékání, kontrola tělesné teploty, pohyb, práce a hry, 

projevy sexuality, spánek, umírání. [FLORENCE, 2012, s 13] 

Zdravotní péče je poskytována na základě lékaře v celém spektru výkonů 

ošetřovatelství. Zdravotní péči v pobytovém zařízení poskytují převážně zdravotní 

sestry a zdravotní personál. Do spektra vykonávaných činností se řadí péče o 

imobilního pacienta, edukace, polohování, hygiena, převazy a ošetřování ran, aplikace 

injekcí, odběry tělních tekutin, infuzní terapie, ošetřování permanentních katétrů, 

aplikace klyzma, ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti, sledování 

fyziologických funkcí, především podávání léků, příprava léků, sledování a vyhodnocení 

zdravotního stavu. Pro každý výkon zdravotnického personálu jsou vytvořeny 

standardy kvality péče, které zaručují kvalitu a kontrolovatelnost každého výkonu. 

[www.alzheimercentrum.cz,3] 

Ze svých zkušeností, si myslím, že je především nutná spolupráce mezi zdravotním  

a ošetřovatelským personálem, předávání informací mezi nimi a jejich vzájemná 

důvěra. Ošetřující personál je v běžném kontaktu s klienty a tudíž má možnost sledovat 

jejich stav celý den a musí o každé změně stavu klienta informovat zdravotní sestru, 

která klienta musí zkontrolovat a na základě získaných informací vzniklou situaci řešit.  

O situaci informuje staniční nebo vrchní sestru a domluví se na dalším postupu.  

O změně zdravotního stavu je informován lékař, který v zařízení není přítomen 24 

hodin denně, ale v zařízení má ordinační hodiny zpravidla dvakrát týdně, protože se 

zdravotní stav v průběhu dne nemocného příliš nemění, jedná se stabilní stav 

chronického onemocnění, který nevyžaduje stálou přítomnost lékaře. Tato skutečnost 

sestává pro sestru velmi odpovědnou, jelikož je v průběhu služby jediným a nejvýše 

http://www.alzheimercentrum.cz/
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postaveným pracovníkem, který přebírá velkou míru odpovědnosti za volbu správného 

postupu a řešení zdravotního stavu klienta. 

Pozice zdravotní sestry je náročná především u pacientů s Alzheimerovou chorobou, 

kteří nejsou schopni adekvátně zhodnotit stav a popsat obtíže svého zdravotního 

stavu. Při zhoršení stavu je nutné pozorovat jakékoliv verbální a především neverbální 

projevy seniora. Podle naléhavosti stavu je klient objednán po domluvě s lékařem  

na příslušná vyšetření nebo je přivolán lékař a RZP. Jsou situace, kdy se přivolané 

lékařské pomoci, nejeví známky obtíží tak naléhavé a mohou to dávat nevhodným 

způsobem najevo. U seniorů s Alzheimerovou chorobou hrozí velké riziko úrazovosti, 

proto existují opatření, aby co nejméně k těmto situacím docházelo, ale není 

vyloučeno, že k nim nedojde, Stává se, že i při zvýšeném dohledu klienta není kolikrát 

seniora s Alzheimerovou chorobou možné uhlídat, důvodem jsou poruchy chování 

klienta například agresivita nebo bezcílného bloudění. Z toho důvodu si myslím, že 

každý člověk, který není dostatečně informován o problematice práce v tomto zařízení, 

by neměl tuto práci odsuzovat jako nedostatečnou nebo špatně vykonávanou. Při 

každé změně klientova stavu je informována staniční sestra, vrchní sestra, lékař  

a rodina seniora a jakákoliv změna zdravotního stavu je řešena a nepodceňována.  

Při poruchách chování a jiných stavech je informován psychiatr zařízení. Každá změna 

stavu se zaznamenává do sociálního a zdravotního hlášení, o kterém je informován 

veškerý zdravotnický i ošetřovatelský personál oddělení.  

Kromě zdravotnických výkonů, sestra zaznamenává všechny informace a údaje  

o klientech do počítače a pracuje se zdravotnickou dokumentací. Spolupracuje a podílí 

se na ošetřovatelské péči. Přijímá pokyny od svých nadřízených, úzce spolupracuje 

s ošetřovatelským personálem, sleduje stav klientů a spolupracuje a řeší příjemné  

i nepříjemné situace s rodinou klienta, všechny tyto okolnosti musí plnit v rámci 

spokojenosti všech, což bývá často obtížné. V každém případě je nutné mít stále  

na paměti co nejlépe poskytovanou zdravotní péči každému klientovi. 

Terapeutické metody pro zachování kvality života seniora 

Další důležitou součástí péče o tyto klienty, která je poskytována v pobytovém zařízení, 

je ergoterapie. Představuje aktivizaci, nácvik soběstačnosti pro co nejdelší zachování 

návyků nebo dovedností klientů, pokud nejsou obnovovány a opakovány, pak stačí, jen 
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několik málo dnů, aby zcela nevymizely, a nejsou ve většině případů potom 

obnovitelné. Do těchto činností patří muzikoterapie, výtvarná terapie, pohybová 

terapie, terapie hrou, video-terapie, slovní terapie, trénování paměti, jazyková terapie. 

Pro zlepšování stavu a aktivizace klientů jsou vysvětleny následující nefarmakologické 

metody a činnosti prováděné s těmito klienty. [www.alzheimercentrum.cz,1] 

Programové aktivity 

Při Alzheimerově chorobě je důležité vykonávání smysluplné aktivity, která dokáže 

nemocnému člověku zlepšit náladu. Aktivita je stejně důležitá jako fyzická péče  

o klienty. Alzheimerova choroba způsobí, že nemocný ztratí schopnosti o několik let 

dříve, než je na to tělo připraveno a tělesně není nemocný ještě omezen, proto 

potřebuje vytváření aktivit pro svůj život. Vykonávání aktivit stav nemocného nezmění, 

ale slouží jako prevence deprese, společenské izolace, zhoršování funkcí. Vybírají se 

takové aktivity, aby dotyčný dosáhl úspěchu. Je důležité, aby smysluplná činnost byla 

dobrovolná, sociálně přiměřená, přinášela pocit úspěchu. [ZGOLA,2003] 

Z mých zkušeností, je v pobytovém zařízení pro seniory s Alzheimerovou chorobou, 

nastaven denní režim, který se opakuje každý den. Zpravidla v cca 7:30- 8:00 klienti 

vstávají, u každého je to individuální, pokud si klient rád přispí nebo naopak je zvyklý 

vstávat brzy, jeho přání je vyhověno. Musí být o tom informován sesterský personál. 

V tomto zařízení, je každý klient vysazován a zapojen do aktivit, které jsou zde 

nabízeny, jen v případě pokud je u klienta zhoršený stav, nebo se jedná o imobilního 

klienta je vytvořen individuální plán pro tohoto klienta. Proběhne ranní hygiena  

a činnosti s tím spojené, koupání, oblékání, celková úprava klienta. Snídaně je  

od 8:00-9:30 a klienti jsou doprovázeni nebo odvezeni na společnou jídelnu. Poté 

následuje ergoterapie, podle náročnosti vybraných aktivit jsou klienti vhodně umístěni 

na vhodný druh ergoterapie. Po ergoterapii mají klienti oběd, dále odpolední 

odpočinek dle přání, vycházky, odpolední ergoterapie. V 15:00 svačina, spolupráce 

ošetřovatelů s klienty, která je přes celý den, ale odpoledne je především v jejich 

rukou. V 17:00 večeře, dále večerní hygiena, převlékání, dle přání klientů doprovod 

klientů ke spaní, opět záleží na přání a stavu klienta, zda si přeje spát. 

http://www.alzheimercentrum.cz/
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Individualizovaný režim 

Pokud dojde ke zhoršení celkového stavu po psychické i somatické stránce potřebují 

klienti co nejvíce individualizovaný režim a tím vytvoření individualizovaných aktivit  

pro každého klienta. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Reflektivní podpora 

Jedná se vytvoření zásad o pacienty demencí, smyslem tohoto přístupu je soustavně  

a se všemi úkony podporovat důstojnost a autonomii člověka s demencí, jednat 

v souladu s přáním člověka s demencí, které vyjadřuje slovně či svým chováním.  

V léčbě a péči trvale reflektovat momentální stav a potřeby seniora, poskytovat, 

nabízet a zprostředkovávat všechny možní podněty, pokud jsou pro pacienta příznivé, 

nebo příjemné, naopak se snažit odstraňovat a zmírňovat šum a nepříjemné vlivy. 

Pomocí verbální i neverbální komunikace poskytovat klientům podporu, pocit jistoty  

a bezpečí. Všichni pečující personál i pečující rodina tvoří spolupracující tým, ve kterém 

jsou si všichni rovni, i když jsou jejich role rozličné. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Orientace realitou 

Pro orientaci realitou je vhodné a v současné době se stále používá pro naši práci 

například kalendář na viditelném místě, nástěnka připomínající roční období, jasné 

nápisy, barevné označení apod. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Validace 

Metoda, jejíž, principem, je úcta k člověku s demencí a respektování jeho tématu.  

V této metodě se musí dodržovat zásady, mezi které patří nikdy klienty neopravovat. 

Pokud víme, že to co nám klient říká, již není objektivní a reálné, na jedné straně se 

snažíme nerozvíjet jeho mylný názor, ale na druhé straně si s klientem na toto téma 

popovídáme ke zklidnění a následné spolupráci, kterou klient předtím nebyl schopen 

přijmout. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Reminiscence 

Metoda, která využívá vzpomínek. Senioři s Alzheimerovou chorobou mívají relativně 

dobře zachovanou dlouhodobou paměť. Vzpomínky na jejich život jim přináší radost, 

zvláště na veselé okamžiky, úspěchy v zaměstnání, jejich mládí, děti atd. Proto 

v pobytových zařízeních mají klienti předměty, fotografie, obrázky, dokumenty jako 

například vysvědčení, oddací list a jiné, které jim připomínají jejich životní příběh. 



41 
 

Z fotografií a obrázků připomínající minulost se vytváří tzv. Portfolio života.  

Pro metodu reminiscence má klient také svoji kouzelnou krabici neboli Memory box, 

který tvoří drobné předměty. Některá zařízení zřizují místnosti, které jsou vybavené 

jako v době připomínající jejich mládí. Zdrojem reminiscence může být také starý film, 

hudby, tanec. Reminiscence může probíhat v malých skupinách, proto je vhodné zvolit 

téma, o kterém se bude vyprávět například dětství, první láska, vojna, práce. Pro 

zachování dobré nálady vybírat témata, které nebudou u daných klientů vzbuzovat 

nepříjemné pocity. Reminiscence by měla být příjemným zážitkem a podporou lidské 

důstojnosti člověka s demencí. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Naučný postup 

Jde o přiblížení postupů, které každému člověku s demencí individuálně vyhovují  

a návodů, jakým způsobem je zvyklý provádět jednotlivé aktivity. Především 

v pobytových zařízeních je důležité, aby střídající personál pečující o nemocné se radil  

a informovat o denním rytmu, rituálech a zvyklostech klienta. [HOLMEROVÁ, KOL, 

2007] 

Kinezioterapie a taneční terapie 

Kinezioterapie slouží k udržení svalové hmoty a stability, je dobrá jako prevence 

problémového chování. Patří sem různá cvičení, například, cvičení vsedě v kruhu  

na židli, vycházky. Důležitý je slovní doprovod při činnosti, aby cvičení odpovídalo 

možnostem seniora. Tanec a hudba je vhodná pro prožívání emocí a snadnější 

nonverbální komunikaci. [HOLMEROVÁ, KOL, 2009] 

Arteterapie 

V širším slova smyslu, lze tato metoda vysvětlit jako léčba uměním včetně hudby, 

poezie, prózy, tance a výtvarného umění, v užším slova smyslu jako léčbu výtvarným 

uměním. Představuje soubor uměleckých technik a postupů. Možnost využití 

arteterapie je v období velikonočních a vánočních svátků. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Canisterapie 

Je jedním z druhů zooterapie. Léčbou zvířaty, v tomto případě psů, kdy psi jsou 

v kontaktu s nemocnými seniory a senioři je mohou hladit nebo s nimi a jejich 

cvičitelkou v rámci možností provádět různé hry. Tato metoda je vhodná pro 

geriatrické lidi s onemocnění Alzheimerovou chorobou. Zvířata mohou starým lidem 
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nabídnout pocit přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti a respektování. 

[www.canisterapie-zlin.cz,3 ] 

Muzikoterapie 

Metoda využívající hudbu, poslech hudby, zpěv, rytmus. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

Aromaterapie 

Aromaterapie vychází z poznatků toho, že příjemné vůně, aroma a esence ovlivňují 

v mozku určité látky, které působí povzbudivě nebo mají uklidňující účinek na naši 

psychiku. Užití aromaterapii je možné jak ve vonných lampách, tak přidáním  

do koupele nebo masážních olejů. [www.alzheimercentrum.cz,2] 

Zapojování seniora s Alzheimerovou chorobou do běžného života 

 Do aktivizace klienta dále patří zapojování do běžného života návštěvami kaváren, 

cukráren, divadel, kin, zábavných podniků, výletů, pořádaných akcí v pobytovém 

zařízení různých slavností, oslav s doprovodem hudby. Pro tyto účely jsou zvány  

i rodiny a blízcí klientů, aby společně trávili radostné chvíle. Procházky s klienty  

po okolí a jiné. [www.alzheimercentrum.cz,1] 

Bazální stimulace 

Bazální stimulace je koncept používaný především u klientů s Alzheimerovou 

chorobou, především v plně rozvinuté fázi demence. 

 Friedlová zakladatelka bazální stimulace v České republice, popisuje Bazální stimulaci 

jako, koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. 

Systematické používání konceptu umožňuje lidem s postižením vnímáním a poruchami 

hybnosti zlepšovat jejich stav cílenou stimulací smyslových orgánů. Tím je 

zprostředkovaně aktivována mozková činnost a to vede k podpoře vnímání, 

komunikace a hybnosti, které se vzájemně ovlivňují. Hlavnímu cíly bazální stimulace 

jsou poskytnout podporu a umožnit vnímání postiženým jedincům, aby se mohla 

rozvíjet jejich vlastní identita, mohl být navázán kontakt s okolím, byla funkční 

orientace v čase a prostoru a zlepšily se funkce organizmu jako celku. Koncept bazální 

stimulace vychází z předpokladu respektu autonomie člověka. [MALÍKOVÁ, 2011,s194] 

 V pobytovém zařízení Alzheimer-centra se v praxi poskytuje převážně Somatická 

bazální stimulace, která slouží ke zprostředkování vjemů klientovi z jeho vlastního těla. 

http://www.canisterapie-zlin.cz,3/
http://www.alzheimercentrum.cz/
http://www.alzheimercentrum.cz/
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To je předpoklad k tomu, aby si klient uvědomil své okolí a svou schopnost 

komunikovat. Míra účinnosti závisí na kvalitě, lokalitě a intenzitě doteku terapeuta. 

Mezi provádějící somatické stimulace patří zklidňující, povzbuzující, neurofyziologická, 

symetrická, rozvíjející, diametrální, polohování hnízdo, polohování mumie, kontaktní 

dýchání, masáž stimulující dýchání. [www.alzheimercentrum.cz,1] 

Význam rodiny pro život seniora 
 

Rodina má v životě člověka nezastupitelné místo a funkce. Jednou z nich je funkce 

emocionální, tato funkce má zásadní význam v případě nemoci. Přítomnost rodiny 

poskytuje potřebné zázemí, emocionální podporu a pocit bezpečí. Emocionální pohoda 

je důležitá pro zlepšení zdravotního stavu, proto rodina musí být součástí 

ošetřovatelského týmu. Rodina je nejdůležitějším zdrojem informací o klientovi. 

Pobytové zařízení informuje rodinu o fungování chodu a problematice poskytovaných 

služeb. Je důležité respektovat přání rodiny a respektování poskytované péče zařízení 

rodinou ve prospěch klienta. Pro zvolení vhodného přístupu ke klientovi, poskytované 

péče a služeb je důležitá spolupráce mezi rodinou a pečujícím personálem. 

[HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

2. 3.10 Práva klientů 

 

Pro zachování a důstojného života seniora s Alzheimerovou chorobou je důležité 

dodržování a zachování jejich práv.  

Práva pacientů s Alzheimerovou chorobou: 1. být informován o své chorobě. 2. Mít 

vhodnou a soustavnou lékařskou péči. 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak 

jen je to možné. 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě. 

5. Při vyjádření svých citů být brán vážně. 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními 

látkami. 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí. 8. Mít potěšení 

z každodenních činností, které dávají životu smysl. 9. Mít možnost chodit pravidelně 

ven. 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky. 11. Být s 

lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.  

http://www.alzheimercentrum.cz/
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 12. Být ošetřován osobami, které jsou trénovány v péči o osoby s demencí.[www. 

pampeliška. cz, 5 ] 

Používaní omezovacích prostředků 

Senioři s demencí, vzhledem k poruchám chování mohou ohrožovat svou bezpečnost i 

bezpečnost ostatních. Z toho důvodu existuje možnost používání omezovacích 

prostředků. Mezi omezovací prostředky patří například fixace k lůžku, postranice u 

lůžka, ve farmakologii používání neuroleptik. V žádném případě nesmí docházet k jejich 

zneužívání, hledají se jiná přijatelnější řešení, používání omezovacích prostředků je 

krajním řešením situace. [HOLMEROVÁ, KOL, 2007] 

 

3 Praktická část 
Veškeré podklady pro praktickou část mé absolventské práce jsem získala ze 

zdravotních a sociálních dokumentací klientů, z rozhovorů rodinného příslušníka 

klienta, zaměstnanců specializovaného zařízení pro klienty a Alzheimerovou chorobou. 

3.1 Klient s podporou rodiny 

 

3.1.1  Kazuistika klienta  

 

Kazuistika je zpracována na základě podkladů ze zdravotní a sociální dokumentace 

vedené ve specializovaném zařízení Alzheimer-centrum a na základě informací 

poskytnuté od dcery klienta. 

Pan Z. S. 

Narozen roku 1942 

Bydliště: převážně Praha 

Momentálně je tento pán ubytován ve specializovaném zařízení pro klienty 

s Alzheimerovou chorobou od 17. 11. 2011. 

Osobní anamnéza: 
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Vdovec, otec dvou dcer, vzhledem k progresi onemocnění Alzheimerovy choroby  

a nemožnosti se o sebe postarat je ubytován ve specializovaném  zařízení Alzheimer-

centrum. 

Rodinná anamnéza:  

Otec právník zemřel ve věku 45. let patrně na selhání srdce. Maminka byla od mládí 

velmi silně nedoslýchavá v důsledku nějaké infekční nemoci. Dcera klienta popisuje, že 

si ji pamatuje jako milou decentní paní s naslouchátky, která dokázala krásně vyprávět 

o svém mládí, které prožila jako společnice mladé slečny na zámku Hluboká. Mluvila 

německy a francouzsky. Dožila se cca 75. let. Klient měl ještě bratra, zemřel v roce 

2002 na roztroušenou sklerózu, zbyla po něm manželka, se kterou se dodnes klient 

stýká. V roce 1963 se klient oženil. Má dvě dcery. Klient pracoval celý život 

v zahraničním obchodě ve Stroj-importu, po revoluci jako soukromník 

v dřevozpracujícím průmyslu, firma vyrábí kuchyně převážně pro export a obchodní 

řetězce. Manželka byla zdravotní laborantka, věnovala se převážně výzkumu rakoviny. 

Zlomové okamžiky v jejich životě: 

V roce 1968 manželka utekla se zbytkem rodiny do Švýcarska, dcera říká, že pokud ví, 

tak se nějakou dobu přetahovali o dceru, skončilo to návratem manželky do Čech, 

přetřásáno celý život. 

Manželé vlastníma rukama postavili dům, do dnešních dnů je využívána jako chalupa. 

V roce 1988 odjeli pracovně na 6 let do Moskvy – jedna z dcer měla již rodinu a 2 děti, 

druhou dceru vzali s sebou. Klient pracoval jako obchodní zástupce ve Stroj-importu. 

Manželka jako vedoucí ubytování na Českém hotelu v centru Moskvy. Druhá dcera tam 

vystudovala střední školu a rok vysoké. 

 Návrat do Česka provázela manželky nemoc-měla rakovinu prsu, pan Z. S. šel pracovat 

do soukromého, dcera studovala vysokou a starala se o mámu. 

Úmrtí manželky roku 1999. Pro klienta to byla veliká rána. Bydlel s dcerou ve velkém 

bytě a staral se hlavně o jejich 2 psy. Zavřel se do sebe a svět pro něj přestal mít smysl. 

Klient má 4 vnoučata (od 9-25 let)- dvě vnučky a dva vnuci. 
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Ožil s narozením vnuka Radima. Bohužel celá jejich rodina musela odjet do ciziny. 

Narodila se vnučka Nina. Po jejich návratu jich doma bylo už moc. Situace řešili koupí 

malého bytu nedaleko, kde klient žil do doby než se ubytoval v zařízení pro klienty 

s Alzheimerovou nemocí. 

Přestal chodit do práce před 3 lety. Pomáhal s vnoučaty – chodil s nimi na kroužky  

a zamiloval si pejska Elinku, kterou rodina na radu doktorky kvůli němu pořídila. Začal 

mít problémy s pamětí, což se během let stupňuje, doma již nezvládal běžné denní 

úkony, například zapomínal jíst, nedbal o sebe, někdy byl agresivní. Nezvládal cizí 

prostor. 

Klient jak ho popisuje dcera je společenský typ. Doma spíše uzavřený, mezi lidmi velmi 

upovídaný a bavič. V mládí hrál na foukací harmoniku. Mluví německy, rusky a anglicky. 

S druhou dcerou se nestýká cca 5 let – vygradování majetkových problémů. 

Vzdělání- školy, povolání, záliby 

VŠE, ředitel v podniku zahraničního obchodu, v pozdějším věku živnostník – věnoval se 

prodeji obráběcích strojů, znalost 3 světových jazyků na komunikativní úrovni, záliby – 

kynologie, chalupaření 

Životní styl  

Přes týden plně vytížen prací, víkendy chalupaření s aktivní činností – vlastními silami 

postavil dům 

Zdravotní anamnéza 

Alzheimerova nemoc, Esenciální primární hypertenze 

Anamnéza prostředí 

Klient je ubytován ve specializovaném zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou  

a jinými typy demence. Obývá dvojlůžkový pokoj s jiným klientem, během doby, co je 

klient zde ubytován má již třetího spolubydlícího. Vzhledem k jeho progresi 

onemocnění vztah ke spolubydlícím se mění. Ze začátku se o svého spolubydlícího 
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zajímal. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu, ho již příliš nezajímá, s kým bydlí, ale se 

spolubydlícím se snese.  

3.1.2 Pozorování -osobní kontakt s klientem  

 

K mému prvnímu setkání s klientem došlo nedlouho potom, co byl v zařízení ubytován. 

Při příjmu jsem nebyla přítomna. K prvnímu kontaktu došlo, druhý den při předávání 

ranního hlášení, když klient vyšel z pokoje ještě v pyžamu a ptal se, kdy bude snídaně  

a žádal o pomoc při oblékání. Jako zdravotní sestra jsem měla možnost vysledovat jeho 

měnící se zdravotní stav po fyzické i psychické stránce během pobytu klienta. 

Z hlediska soběstačnosti byl klient chodící, ještě by se dalo říci kontinentní, jen 

výjimečně se objevovala inkontinence. Klient sám chodil na WC, najedl se sám, pomoc 

byla občas nutná při oblékání, kdy klient nevěděl jaká část oblečení, kam patří  

a dopomoc při hygienických úkonech. Dle mého názoru, klient špatně nese, pokud si 

s něčím nedovede poradit nebo musí žádat o pomoc někoho jiného. Klient byl 

v prvních měsících velice společenský, komunikativní, bylo na první pohled vidět, že je 

vzdělaný, když koukal na TV, například na vědomostní soutěže rád na ně reagoval nebo 

i co zaslechl, rád to komentoval, mluvil nepřetržitě. Vyprávěl o svých zkušenostech,  

o cestování o dětech. Reagoval příznivě na návštěvu své dcery, která ho navštěvuje se 

svým manželem, vnoučaty a psem. Se svým prvním spolubydlícím se rychle sžil, jeho 

spolubydlící, byl již po fyzické stránce na tom hůř, chodil s pomocí holí a špatně viděl, 

pan Z. S. mu vždy radil, kam má jít, kde si má sednout atd. Projevovaly se jeho 

vůdcovské sklony, které popisovala jeho dcera. Jeho spolubydlící často opakoval slova, 

což se panu Z. S. později přestalo líbit a napomínal ho, zvlášť se to zhoršovalo, když se 

stav spolubydlícího zhoršil a stal se ležícím klientem, mluvil i v noci a pan Z. S. nemohl 

spát. Velmi důležitým mezníkem během pobytu bylo pro klienta navázání blízkého, 

dalo by se říci partnerského intimního vztahu s klientkou zařízení, svoje vzájemné 

sympatie dávali najevo i veřejně, především ze strany klienta. Klient se orientoval jen 

na ni, vše dělali spolu, chodili společně na jídelnu, čekali na sebe, navštěvovali se  

na pokojích. Klient se zvětšujícím se zájmem o klientku se přestal zajímat o jiné 

činnosti, odmítal chodit na ergoterapii a nabádal k témuž klientku, která s ním 

souhlasila. Klient se při každé činnosti ptá, jak co má udělat, zda je to správně, 
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například při podávání léků, se ptal, zda si je má vzít do úst, kontroloval se, aby něco 

neudělal špatně. Situace se začala měnit, když klient začal klientku, dalo by se říci 

omezovat, začal ji napomínat, nelíbilo se mu, že klientka kouří. Začalo mu vadit, že si 

klientka více pamatuje, nebo že ví co on ne, byl podrážděný a jeho agresivita se začala 

zvětšovat. Klient má problémy se zrakem, měl by nosit brýle na dálku, což odmítal 

také. Čím více se zhoršovaly jeho kognitivní funkce, paměť, tím více se zvyšovalo jeho 

agresivní chování, které se projevovalo nejdříve náladovým chováním, různými 

grimasami, klepáním, nervozitou, naštvaně odcházel na pokoj, reagoval podrážděně  

na ostatní klienty a personál, později i fyzicky napadl jiného klienta. Změny v chování se 

projevovaly i v noci, klient vždy potřeboval mít na pokoji světlo, ačkoli to rušilo jeho 

spolubydlícího, jakmile se zhaslo, klient rozsvítil. Jeho nezájem se projevil i vůči rodině, 

například při jedné návštěvě na pokoji, se otočil na posteli ke zdi, odmítal komunikovat 

a rodinu vyháněl. Stala se situace, kdy klient v noci na toaletě utrhl záchodové prkénko 

a ve sprše madlo. Agresivita klienta a celkový stav byl vždy konzultován 

s psychiatrickým lékařem, který naordinoval medikaci na zmírnění agresivity. Dalším 

spolubydlícím klienta byl pán, který byl již v těžkém stavu, ležící a málo komunikoval.  

Již se tak o své spolubydlící nezajímal, tak jako dříve. Zhoršení stavu se podepsalo i  

na soběstačnosti klienta, začal být již inkontinentní, začalo se stávat, že klient 

především v noc rozmazával stolici po zdi a nábytku, třeba i několikrát za noc. Začala 

být nutná dopomoc, při oblékaní, hygieně, při jídle. Začal být dezorientovaný místem a 

časem. Myslím, že to souviselo i s poruchou zraku. Přestával si pamatovat i názvy 

předmětů, nevěděl, kde má postel, že si má na ni lehnout. Během doby, kdy byl klient 

uklidněn léky a když prodělal střevní chřipku, se stav klienta zhoršil. V jeho případě je 

velmi nutné trpělivé chování a stálá komunikace, protože potom je i on klidný a 

spolupracuje.  Momentálně je stav klienta proměnlivý, klient si vyžaduje stálou 

pozornost. 

3.1.3 Rozhovor s rodinným příslušníkem- s dcerou klienta 

 

Pamatujete si, kdy se začaly, u vašeho blízkého projevovat první příznaky Alzheimerovy 

choroby a jaké to byly? 
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Nejsem lékař, ale první projevy, které zaznamenala rodina, bych datovala cca 2009. 

Táta začal být mnohem víc náladový, často až hrubě reagoval na běžné podněty, začal 

být zlý a hodně zásadový, začal viditelně zatínat zuby, když se mu něco nelíbilo, což 

bylo znamení, že musíme okamžitě vyhovět, nebo bude zle. Přestal dbát o svůj 

zevnějšek, přestal se pravidelně stravovat a jako kdyby ho svět přestával zajímat. 

Zhoršil se písemný projev, což se snažil v té době ještě zakrýt. Začala jsem mu 

intenzivně uklízet, vařit prakticky denně jídlo, běžně si tyto věci zajišťoval do té doby 

sám. V roce 2011 se situace začala vyostřovat. V bytě si začal přetápět, neustále tvrdil, 

že je mu zima, v místnosti bylo i 30 stupňů. Přestal jíst, ne, že by neměl hlad, ale začal 

zapomínat, že má jíst, musela jsem nad ním stát. Nedokázal se prakticky pak už 

spořádaně najíst, začala jsem jídla krájet a jedl jen lžící. Začal být problém s jakýmkoliv 

psaním, nedokázal psát čitelně a to prakticky ani číslice. Objevily se poruchy vidění, 

když před ním na prázdném věšáku visel kabát, neviděl ho (oči mu neřekly, že ho vidí). 

Nedokázal se bezpečně pohybovat po městě, počkat na zelenou, vystoupit z autobusu. 

Občas se zřejmě ztratil, protože lidé z domu, kde bydlel, ho občas museli nasměrovat. 

Zapomínal venčit psa, což do té doby měl jako svou hlavní zálibu. Začal mne napadat, 

například se rozhodl, že bude sekat zahradu, posekal křížem krážem pruhy trávníku,  

a když jsem ho na to upozornila, najel na mne sekačkou, jednalo se ale o velmi 

ojedinělé případy. Vyvrcholilo to zřejmě podpálením kuchyňky, sice to nikdy nepřiznal 

a tvrdil, že se rozbil vařič, ale najednou nechal vyměnit vařič a celou desku kuchyně, 

která byla stará 3 roky. Začalo mu dělat problém se oblékat, chodil jen v teplákách, 

kalhoty nedokázal zapnout a běžně se stalo, že šel ven v létě v zimní bundě a v zimě 

v kraťasech. 

Jak jste to zjistili, bydlel váš blízký s Vámi v jedné domácnosti, byly jste, na změny 

chování svého blízkého upozorněni někým nebo něčím jiným například událostmi, 

situacemi? 

Táta s námi sice nebydlel přímo v domácnosti, ale přes ulici, na změny v jeho chování 

upozorňovali lidé jak u něj v domě, tak u nás, samozřejmě nás ani nenapadlo, že je 

nemocný, přičítali jsme změny běžnému stárnutí. V roce 2010 se stala docela podstatná 

věc. Táta, který celý život sepisoval obchodní smlouvy a chlubil se tím, že nepotřeboval 

právníky, protože si dokázal vše ohlídat sám, tak podepsal smlouvu na odběr elektřiny, 
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smlouva byla napsaná na moje jméno, podepsal ji on (o tom, jak byla nevýhodná není třeba 

mluvit), když jsem na to po půl roce přišla, když přišlo upozornění, že mám cosi zaplatit, 

 musela jsem si najmout právníka na to, aby mě z toho maléru vysekal, protože milá firma se 

mi smála do očí, že musím prokázat, že jsem smlouvu nepodepsala já, otec jim dal veškeré 

moje údaje, včetně rodného čísla. To jen ještě pro dokreslení, co v dnešní době může 

znamenat člověk s A. chorobou. 

Všiml si Váš blízký, některých změn sám například, že má problémy s pamětí a svěřil se 

Vám s tím? 

Nám doma se prakticky nikdy nesvěřil, ale změny asi pozoroval mnohem dříve než my, 

protože sám odešel z práce a podle později nalezených dokumentů měl problémy se 

psaním a pamětí mnohem dřív, než jsme něco zjistili my. 

Mluvili jste o tom spolu, jak jste situaci řešili, byli jste na vyšetření u lékaře, jaká 

vyšetření jste podstoupili, co následovalo po sdělení diagnózy, v jakém stádiu nemoci 

byl Váš blízký? 

Jak jsem si uvědomila, že je už opravdu zle, dohodla jsem se s ním. Mluvit s ním 

většinou nebyl vůbec problém, když neměl zrovna agresivní den, že s ním dojdu  

na neurologii. Napřed jsem situaci popsala praktické lékařce, kam sice chodil každých 

půl roku, ale která si ničeho nevšimla až do chvíle, kdy jsem jí na jeho chování 

upozornila. Pak mu dala jednoduché testy a volala mi, že ho mám přesvědčit, aby šel 

na vyšetření na neurologii. Tam mu lékařka udělala takové ty běžné testy, hodiny  

a otázky a rovnou řekla podezření. Poslala nás na vyšetření EEG a na CT. Protože můj 

táta pořád ještě i dnes, kdy nemoc hodně pokročila, tak docela reálně uvažuje, nebyl 

problém se domluvit, že to prostě dál nikdo nezvládneme. Potřeboval 24 hodin dohled 

a to bychom prostě nezvládali. Navíc měli jsme a máme v okolí několik případů 

Alzheimerovy nemoci, takže věděl, co ho čeká. Dohodli jsme se, že najdeme slušné 

zařízení, kde se o něj dokážou postarat. 

Věděli jste co je to Alzheimerova choroba? 

Ano. 



51 
 

Jak se tím změnil život Vašeho blízkého po psychické a fyzické stránce, jaké myšlenky 

měl? 

Nestálé nálady, neochota chodit ven, začal mluvit občas nesmysly, začal zapomínat 

běžné věci, ale ty z mládí naopak vytahoval, začal přeříkávat básničky ze střední  

a motat jazyky dohromady. Fyzicky ochabl a začal hubnout. Později se přidaly problémy 

s udržením stolice.  

Jak se změnil Váš život, jaké myšlenky Vás napadaly? 

Náš život se s nemocí otočil naruby, to, že bylo nutné se fyzicky o tátu starat, bylo to 

nejmenší, ale poslouchat ho a nechat si nadávat a mnohdy sprostě od člověka, který to 

nikdy před tím nedělal, bylo hrozné. Doma jsme se samozřejmě začali všichni hádat, 

protože nejen, že to bylo omezující, ale úmorné. Denně jsem šla do práce s hrůzou, co 

zase bude. To, že nechával otevřený byt a volala sousedka, jestli má aspoň 

zabouchnout, bylo to nejmenší. Žili jsme v permanentní hrůze, co kde vyvede, kde ho 

co přejede, co podpálí. 

Komunikovali jste o nemoci se svým blízkým? 

Denně, manžel má asi svatozář, jsem upovídaný tvor, který se musí o své hoře podělit, 

aby ho umenšil. 

Jak reagovala rodina a blízké okolí? 

S rodinou mé sestry se několik let nestýkáme, když jsem jí volala, že tátu už nezvládnu 

a hledáme ústavní péči, vyčetla mi, že tátu necháme zavřít do ústavu. Blízké okolí se 

napřed koukalo skrz prsty, ale po pár incidentech, kterým byli svědkem, většina 

pochopila, že to prostě už dál nezvládneme.  

Informoval Vás lékař o dalších postupech, které byste měli udělat, jaký léčebný postup 

následoval po sdělení diagnózy? 

Neuroložka nám hned řekla, že nemáme čekat a máme využít toho, že táta ještě 

dokáže uvažovat a je ochotný se stěhovat. 
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Obrátily jste se někam o rady na informační centra například organizaci  ČALS, nebo 

rodiny, které již s touto nemocí mají zkušenosti, jakou pomoc Vám poskytly?  

Přímo v domě máme rodinu, která stejnou situaci řešila tři roky před námi. Dostali se 

až do stádia, kdy nemocný zlomil manželce ruku. Ti nám pomohli psychicky, o pomoc 

jsem se obrátila na Odbor sociální péče, ale moc nám pomoci neuměli, dali pár letáků.  

Jaká opatření jste udělali? 

Začala jsem hledat intenzivně na internetu informace, táta dostal nějaké prášky  

a trošku se dočasně zlepšil, chodila jsem denně k němu a dohlížela na jídlo a oblékání. 

Byl Váš blízký ještě ve stavu, kdy jste mu poskytovali pomoc sami, stali jste se přímým 

pečujícím v domácnosti, které činnosti, jste za svého blízkého museli převzít? 

Vlastně se dokázal ještě sám docela postarat, kromě pravidelnosti osobní hygieny  

a jídla. 

Jak se tím změnil Váš rodinný život, co jste museli změnit? 

Hádky, neustálá starost, co bude, každý den vyšetřit minimálně 2 hodiny, omezení 

služebních cest, které jsou naší běžnou součástí práce. Děti se zapojovaly, jak jen to šlo, 

až mi jich bylo líto. 

Pomáhal Vám někdo s péčí o nemocného? 

Manžel a naše děti dnes 11 a 9 let. 

Jaké byly vaše vztahy, změnil se tím nějakým způsobem Váš vzájemný vztah? 

Šel na ostří nože u všech zúčastněných. 

Když jste se rozhodli, že pro vašeho blízkého bude lepší péče specializovaného zařízení, 

co to rozhodnutí pro Vás znamenalo? 

Po vyšetření mozku. 

Z jakých informačních zdrojů jste hledali pečovatelská zařízení? 

Internetu a letáků ze sociálky 
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Co, pro Vás bylo důležité, při výběru pečovatelského zařízení? 

Určitě vzdálenost, reference a první dojem při nečekané návštěvě. 

Co jste museli všechno zařídit před přesunem do specializovaného zařízení? 

Zjistit, zda vybrané zařízení vyhovuje našim požadavkům – byli jsme se tam podívat  

i bez ohlášení, nasbírali reference. Pak dát dohromady dokladové a finanční záležitosti. 

Majetkové záležitosti táta vyřešil před pěti lety (zpětně si myslíme, že tehdy začal sám 

pozorovat, že je na začátku nemoci), my jsme tehdy vůbec nechápali, proč něco 

takového řeší. Z běžných věcí jsme si museli sednout a dát dohromady, co pojede  

do zařízení a co ne, označit oděvy, oběhat doktory, dle seznamu. 

Jak probíhal přesun do pečovatelského zařízení, co znamenal pro Vašeho blízkého, jaké 

byly jeho reakce, pocity, komunikace? 

Táta se tam těšil, byl se s námi napřed podívat, hned nás vyháněl, ať už jdeme pryč,  

že musí na terapii, v podobném duchu si prožil cca ještě půl roku, kdy si užíval terapií, 

ožil, našel si po letech „paní“. Cca po měsíci pobytu nám přestal brát telefon a odmítl 

s námi trávit vánoce, nechtěl se ze zařízení hnout. 

Jak probíhal příjem v zařízení, co to obsahovalo?  

Pro nás spousta papírů, aspoň to byl můj pocit. Tátu si hned vzala ošetřovatelka a šel 

se „bavit“ na terapii, pro mě to byl psychicky náročný den. 

Co následovalo po ubytování, kdy proběhla první návštěva? 

Pokud si pamatuji, šel táta do zařízení ve čtvrtek a my jsme tam jeli o víkendu  

na „kontrolu“. 

Změnilo to nějakým způsobem vztah mezi Vámi?  

Mezi mnou a tátou určitě, už to není ten člověk, kterého jsme znala, který mě celá léta 

péroval a poučoval a měl vždycky pravdu, všechno znal, dokázal poradit.  

Jak často navštěvujete svého blízkého, máte i jinou možnost komunikace například 

přes mobilní telefon? 
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Jezdíme do Alzheimer-centra každých 14 dní, komunikoval s námi po mobilu cca měsíc 

až dva. Zpočátku ho nosil na krku, pak ho přestal nosit a nechával ho na pokoji, takže 

se mu dalo dovolat jen večer, později ho přestal obsluhovat a prakticky jsme ho 

přestali zajímat. 

Jak dlouho trval adaptační proces vašeho blízkého, kdy si myslíte, že si zvykl? 

Nám přišlo, že je tam jak ryba ve vodě, jako kdyby tam byl odjakživa, to trvalo asi půl 

roku, než se nemoc zhoršila až do současného stavu.  

Víte jaké pečovatelské a programové aktivity jsou Vašemu blízkému poskytovány a kdo 

je poskytuje? 

Ano, vždycky si na nástěnce přečteme program, domluvíme se s ošetřovatelkou, jestli 

ještě táta chodí na terapie, jestli ho ještě aspoň něco zajímá, snažíme se s ním mluvit  

o aktivitách, která ho čekají, např. návštěva harmonikáře, návštěva p. Zímy. Ale jeho už 

to teď nezajímá. Se zdravotní sestřičkou, se vždy domluvím na aktuálním zdravotním 

stavu a seznámím se s podávanou medikací a příkrmovým režimem. 

Víte jaké vztahy má Váš blízký se svými spolubydlícím a ostatními klienty? 

Momentálně už žádné, jsou mu prakticky fuk. Před půl rokem jsme ještě věděla, co 

Pepa na pokoji dělá v noci a jak mu leze na nervy, jak je špatné, že klientka, které se 

velmi věnuje, kouří, že „báby“ pekly mazance na velikonoce, dnes už nic. 

Jaké přednosti, nebo co by měl splňovat podle Vás, pracovník v sociálních službách  

a ostatní personál starající se o Vašeho blízkého? 

Především by měl mít neskutečnou trpělivost a musí se obrnit před vrtochy klientů, 

nedělají určitě své věci schválně, ale dělají je pořád. 

Víte, v jakém stavu je teď Váš blízký z hlediska komunikace, chování, emocí, pohybu? 

Bohužel ano. Před 10 dny nás doslova po 5 minutách vyhnal s tím, že chce spát, emoce 

se po medikaci ustálily na docela zvládnutelné úrovni, pohybovat se nechce. Nevidí  

a špatně vnímá prostor, hodně mu pomohlo, že se sestřičky začaly střídat. 
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Víte jaké má Váš blízký momentálně oblíbené věci, co mu dělá radost například 

oblíbené činnosti, předměty, jídlo, čím mu uděláte radost?  

Absolutně ne. Pokud vím, tak ho zajímá snad už jen AZ kvíz v televizi, kdy prý reaguje, 

odpovídá. Na terapie už chodí míň a na ty jednodušší. Nezajímá ho okolí. Je mu vcelku 

jedno, co má k jídlu. Co mu dělá radost, je asi sladké želé a sýrové sušenky. 

Co si myslíte, jaké faktory ovlivňují průběh nemoci Vašeho blízkého? 

Asi množství podnětů pro trénování myšlení. 

Co si myslíte, že je důležité při péči o klienta s Alzheimerovou chorobou, v rámci 

zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života? 

Asi aby sám sobě neublížil, bylo s ním laskavě nakládáno, byla mu poskytnuta dobrá 

zdravotní péče, aby někdo dohlédl na aspoň nějaké dodržování režimu, hygienu, 

stravu, donutil ho k pohybu. 

Co si myslíte, že je důležité přímo pro vašeho blízkého z hlediska poskytovaných  

a nabízených služeb, v rámci zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného 

života? 

Asi laskavé chování okolí, což v jeho případě je opravdu někdy nadlidský výkon. 

3.1.4 Rozhovor s pracovníkem v sociálních službách 

 

Co obsahuje náplň Vaší práce? 

Celodenní péče o daného klienta. 

Jaké služby poskytujete klientům? 

Uspokojování veškerých potřeb klienta. 

Co si myslíte, že by měl splňovat a dodržovat v rámci péče o klienta pracovník 

v sociálních službách? 

Měl by být empatický a schopný. 

Co si myslíte, že je důležité při péči o klienta s Alzheimerovou chorobou, v rámci 

zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života?  
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Dodržování všech práv klientů (například právo na individualitu). 

Kolika klientům poskytuje ošetřovatelskou péči? 

6-8 klientům. 

V rámci konkrétního klienta pana Z. S., jak byste popsali stav klienta z hlediska 

soběstačnosti? 

Nutný dohled při běžných činnostech v oblasti stravování, osobní hygieny. 

Od kdy je tento klient v zařízení ubytován, změnil se stav klienta během doby, co jste 

jeho přímým pečujícím? 

Od 18. 11. 2011, střídavý spíše zhoršující se stav. 

Jak probíhal příjem u klienta, kdo byl u něj přítomen, jaké byly reakce, chování  

a komunikace klienta? 

U příjmu byla rodina, vrchní sestra, sociální pracovnice, klient byl klidný, ale zmatený. 

Jak probíhal adaptační proces u klienta, co bylo vykonáno, proto, aby si klient zvykl co 

nejrychleji a aby se mu v zařízení líbilo? 

Klient se adaptoval poměrně dobře, snažili jsme se mu, co nejvíce pomoci 

opakovanými rozhovory. 

Má tento klient ještě jiná omezení například smyslová, pohybová atd.? 

Trpí vadou zraku 

Jaké příznaky Alzheimerovy choroby klient měl dříve a jaké má nyní?  

Dříve byl méně zmatený, jen částečně se orientoval místem a osobou. Teď se zhoršuje  

i chůze, neschopnost se najíst. 

Z hlediska náročnosti jak probíhá a co obsahuje ošetřovatelská péče u tohoto klienta?  

Klient potřebuje pomoci při všech činnostech v oblasti  osobní hygieny, dokrmení, 

doprovodit na WC, podávání léků, nevezme si je sám do ruky. 

Jakých aktivizační činnosti tento klient využívá, které činnosti ho baví, o co se zajímá, 

nebo naopak co odmítá? 

Rád si povídá o cestování a o zážitcích z nich. Méně ho baví poslech hudby a TV. 
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Víte, co má klient v této době oblíbené, jaké věci, činnosti, oblečení, předměty, jídlo, 

hudba, co má pro něj důležitý význam a co mu udělá radost? 

Má radost z návštěvy rodiny, velmi rád si povídá o cestování a o dětech. 

Víte, co klient odmítá, čemu se brání, jak se to projevuje v jeho chování, jak a s kým 

tuto situaci řešíte? 

Nemá rád, když ho někdo do něčeho nutí, ječ pak velmi podrážděný a nevrlý. Řešením 

je, s ním vše v klidu probrat. 

Jak zvládáte a řešíte situaci, kdy s Vámi klient odmítá spolupracovat? 

Zkusím s ním spolupracovat za chvíli, nebo to zkusí někdo jiný. 

Jaký má klient vztah ke svému spolubydlícímu, změnil se během pobytu jeho 

spolubydlící? 

Ano jeho spolubydlící se změnil, ale on nemá problém s někým vyjít. 

Jaký vztah má klient k Vám, ostatním klientům a personálu? 

Je společenský, ale má rád i svůj klid. 

Navštěvuje nebo informuje se o klienta rodina a jaký je jejich vzájemný vztah? 

Rodina se na klienta často informuje a navštěvuje ho. Mají hezký vztah. 

S kým spolupracujete při péči o klienta a jak? 

Spolupracuji s rodinou, zdravotní sestrou, ergoterapeutem. Vždy se poradíme, co by 

bylo pro klienta nejlepší. 

Co je při pro Vás, při poskytovaní péče nejtěžší, chtěli byste v něčem poskytovanou 

péči zlepšit? 

Je náročné se klientovi věnovat celou dobu, bylo by lepší mít méně klientů, ale více se 

jim věnovat. 

Co Vás na poskytované péči nejvíce těší? 

Pocit, že klientovi pomáhám a že je spokojený. 

Jaké faktory podle Vás, ovlivňují průběh nemoci klienta? 

Jakákoliv změna, i zdravotního stavu. 

Událo se během pobytu klienta, něco významného, co ovlivnilo průběh nemoci?  
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Klient prodělal infekční průjmovité onemocnění, poté byl jeho stav horší. 

Co si myslíte, že je důležité pro konkrétního klienta z hlediska poskytovaných  

a nabízených služeb, v rámci zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného 

života klienta? 

Je důležité se k němu chovat, alespoň tak, jako doposud. Nejvíce brát zřetel na jeho 

individuální potřeby a snažit se pomoci při jejich plnění. 

3.2 Klient bez podpory rodiny 

3.2.1. Kazuistika klienta  
 

Pan J. J. 

Narozen roku 1930 

Bydliště: Praha 

Momentálně je tento pán ubytován ve specializovaném zařízení pro klienty 

s Alzheimerovou chorobou od května 2009. 

Osobní anamnéza 

Vdovec, otec jednoho, vzhledem k progresi onemocnění Alzheimerovy choroby  

a nemožnosti se o sebe postarat je ubytován ve specializovaném  zařízení Alzheimer-

centrum. 

Zdravotní anamnéza 

Alzheimerova nemoc, Esenciální primární hypertenze, Infarkt myokardu, Fraktura kosti 

stehenní. 

 

3.2.2 Pozorování- osobní kontakt s klientem. 

Klient je v v tomto zařízení ubytován již 3 a půl roku, byl jedním z prvních klientů 

tohoto zařízení. Tohoto klienta jsem poznala ještě ve stádiu, kdy byl chodící, v oblékání 

a stravování soběstačný. Je dezorientovaný místem, časem v současné době i osobou. 
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Pamatuji se, že si velmi rozuměl se svým prvním spolubydlícím, s kterým trávil mnoho 

času a byl s ním ubytován přes dva roky. Občas se u klienta objevila agresivita, stalo se, 

že se jednou se svým spolubydlícím fyzicky utkal v koupelně, jinak je to klidný a tichý 

pán. Momentálně vzhledem k progresi onemocnění a po operaci krčku stehenní kosti 

je převážně vysazován na invalidní vozík, je inkontinentní a musí se krmit. Často se 

stávalo, že když ještě mohl chodit sám, budil se v noci a dokázal stát několik hodin 

uprostřed místnosti a odmítal si jít lehnout. Často si na pokoji ale i ve veřejných 

místnostech mluví pro sebe. Nemá rád hlučné prostředí, dokáže dát najevo, že je 

nespokojený, jinak je to klidný a mírný pán. Nerad vstává a odmítá jakoukoli 

manipulaci, poté je agresivní slovně a fyzicky napadá ošetřující personál. Má zubní 

protézu, kterou odmítá nosit. Pochopí, když mu někdo chce pomoct, poděkuje a je 

vlídný. Rád poslouchá muziku a má rád přírodu. Má syna, který se na něj telefonicky 

informuje, navštěvuje ho 1 -2 do roka. Klient má rád svůj klid, ale jsou chvíle, kdy se rád 

zapojí do hovoru. O svého současného spolubydlícího vzhledem k progresi onemocnění 

nejeví zájem, jeho spolubydlící je v podobném stavu, kterého často navštěvuje rodina, 

která často pouští na pokoji hudbu, což se oběma líbí.  

 

3.2.3 Rozhovor s pracovníkem v sociálních službách 

 

Co obsahuje náplň Vaší práce? 

 

Náplň práce obsahuje celkovou péče o klienta, do celkové péče patří dopomoc  

při hygieně, pomoc a dohled při oblékání, doprovod po budově, pomoc při jídle a pití, 

dokrmování, udržení pořádku na pokoji, doprovod na různé aktivity v rámci 

ergoterapie atd.  

 

Jaké služby poskytujete klientům? 

Ergoterapie, zajišťování bezpečnosti klienta, zájmové a kulturní činnosti a provádění 

asistenční služby a osobní asistence, nácvik jednoduchých denních činností. 
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Co si myslíte, že by měl splňovat a dodržovat v rámci péče o klienta pracovník 

v sociálních službách? 

Myslím si, že pracovník v sociálních službách by měl být empatický, spolehlivý, laskavý, 

taktní a diskrétní. 

 

Co si myslíte, že je důležité při péči o klienta s Alzheimerovou chorobou, v rámci 

zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života? 

Mít trpělivost s klientem, vžít se do pocitu klienta, dopřát klientovi dostatečný 

odpočinek. 

 

Kolika klientům poskytuje ošetřovatelskou péči? 

Pečovatel má přibližně na starosti 6-8 klientů. V zařízení je cca 100 klientů. 

 

V rámci konkrétního klienta, jak byste popsali stav klienta z hlediska soběstačnosti? 

Klient je nechodící, plně inkontinentní, nesoběstačný, potřebuje pomoc při oblékání, 

hygieně, stravování, potřebuje komplexní péči. 

 

Od kdy je tento klient v zařízení ubytován, změnil se stav klienta během doby, co jste 

jeho přímým pečujícím? 

Tento pán je jeden z prvních klientů tohoto zařízení, je zde ubytován cca 4,5roku,stav 

se zhoršil během posledního roku a pul. 

 

Jak probíhal příjem u klienta, kdo byl u něj přítomen, jaké byly reakce, chování  

a komunikace klienta? 

Klient už při příjmu málo komunikoval, tichý hodný mlčenlivý pán, dezorientovaný 

místem i časem. 

 

Jak probíhal adaptační proces u klienta, co bylo vykonáno, proto aby si klient zvykl, co 

nejrychleji a aby se mu v zařízení líbilo? 

Klient měl a má rád klid a malou společnost a rád se díval a občas dívá na televizor, 

hlavně na přírodopisné filmy, rád sedával  a sedává na terase s výhledem do zahrady. 
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Má tento klient ještě jiná omezení například smyslová, pohybová atd.? 

Ano, klient je po operaci krčku stehenní kosti. Klient je po operaci krčku stehenní kosti, 

vzhledem k jeho onemocnění není schopen stálé chůze, s pomocí fyzioterapeutky 

v určené hodiny chodí s pomocí chodítka, ale převážně je vysazován na invalidní vozík, 

vzhledem k jeho onemocnění je manipulace s ním velmi namáhavá. 

 

Jaké příznaky Alzheimerovy choroby klient měl dříve a jaké má nyní? 

Zapomnětlivost, dezorientace, žil a žije ve svém světě. 

 

Z hlediska náročnosti jak probíhá a co obsahuje ošetřovatelská péče u tohoto klienta? 

Hygiena, oblékání, v současné době i nakrmení, dodržení pitného režimu, klient je 

imobilní potřebuje všude dopravit. 

 

Jakých aktivizační činnosti tento klient využívá, které činnosti ho baví, o co se zajímá, 

nebo naopak co odmítá? 

Klient rád sleduje dokumentární přírodopisné filmy, poslouchá četbu, poslouchá hudbu 

dechovku -reaguje i zpívá. Ale nemá rád hlučnou společnost, nemá rád nucení  

do manuální činnosti. 

 

 Víte, co má klient v této době oblíbené, jaké věci, činnosti, oblečení, předměty, jídlo, 

hudba, co má pro něj důležitý význam a co mu udělá radost? 

Má rád teplé oblečení, posezení v zahradě, poslech dechovky, má rád sladké jídlo  

a teplé nápoje, má rád klid a ticho a po obědě rád si zdřímne. 

 

Víte, co klient odmítá, čemu se brání, jak se to projevuje v jeho chování, jak a s kým 

tuto situaci řešíte? Jak zvládáte a řešíte situaci, kdy s Vámi klient odmítá 

spolupracovat? 

Klient odmítá ráno brzy vstávat, odmítá hlučnou společnost, odmítá určité druhy jídla 

například rýže, ryba. Nemá rád přesuny z místa na místo. Projevuje se to slovní agresí, 

snaží se bránit i fyzicky. Většinou to řeším sama, nechám klienta déle spát, nenutím mu 

jídlo, které nemá rád, ale nabídnu něco jiného. 
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Jak zvládáte a řešíte situaci, kdy s Vámi klient odmítá spolupracovat? 

Situace se řeší s ostatními spolupracovníky se zdravotní sestrou. 

 

Jaký má klient vztah ke svému spolubydlícímu, změnil se během pobytu jeho 

spolubydlící? 

Spolubydlící se klientovi po dobu pobytu změnil dvakrát. S prvním pánem byli sehraná 

dvojka a rozuměli si. S novým spolubydlícím si v začátku také "rozuměli" ale oběma se 

současně zhoršil stav a dneska ví, že má spolubydlícího a to všechno. 

 

Jaký vztah má klient k Vám, ostatním klientům a personálu? 

Je to slušný pán, pokud pečovatel ví co má rád a jak k němu přistupovat tak není 

problém, naopak, klient poděkuje a je vidět, že je spokojený. 

 

Navštěvuje nebo informuje se o klienta rodina a jaký je jejich vzájemný vztah? 

Rodina klienta navštěvuje velmi málo cca1-2x do roka o stav se průběžně informuje 

telefonicky. 

 

S kým spolupracujete při péči o klienta a jak? 

Se zdravotními sestrami o informacích změn zdravotního stavu a s ergoterapeuty o 

doporučení, které aktivity jsou pro klienta vhodné. 

 

Co je pro Vás, při poskytovaní péče nejtěžší, chtěli byste v něčem poskytovanou péči 

zlepšit? 

Nejtěžší je fyzická manipulace s klientem, kterou obtížně zvládám. 

 

Co Vás na poskytované péči nejvíce těší? 

Spokojený klient a jeho usměv a spokojená rodina klienta. 

 

Cosi myslíte, jaké faktory ovlivňují průběh nemoci klienta? 

Myslím, že průběh nemoci zhorší zlomenina většinou krčku dolní končetiny. Klienti se s 

tímto hůře vypořádají a většinou zůstanou na vozíčku, dále změny v denním režimu, na 

které se klienti také těžko aklimatizují. 
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Událo se během pobytu klienta, něco významného, co ovlivnilo průběh nemoci? 

Zlomenina stehenní kosti. 

 

Cosi myslíte, že je důležité pro konkrétního klienta z hlediska poskytovaných a 

nabízených služeb, v rámci zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života 

klienta? 

Důstojné dožití v zařízení. Péče o vzhled a čistotu, kvalitní strava, aktivizace v rámci 

možností klienta, dostatečný klid a odpočinek, individuální program pro každého 

klienta. 

3.2.4 Rozhovor s pracovníkem v sociálních službách 

Co obsahuje náplň Vaší práce? 

Náplň naší práce je starání o klienty, aby se v našem zařízení cítili co nejlépe. 

 

Jaké služby poskytujete klientům? 

Hygienu: mytí, česání, čištění zubů, koupání. 

 

Co si myslíte, že by měl splňovat a dodržovat v rámci péče o klienta pracovník 

v sociálních službách? 

Pracovník v sociálních službách by měl mít cit k lidem, měl by být milý, aby klient 

vycítil, že je tam pro něj. 

 

Co si myslíte, že je důležité při péči o klienta s Alzheimerovou chorobou, v rámci 

zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života? 

 

Především brát klienta takového jaký je. Dodržovat základní pravidla, pokud není 

souhlas rodiny, klientovi musíme vykat. Při vstupu do pokoje klepat, při jídle dodržovat 

správné stolování. 

 

Kolika klientům poskytuje ošetřovatelskou péči? 

6-8 klientů 
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V rámci konkrétního klienta, jak byste popsali stav klienta z hlediska soběstačnosti? 

Tento klient je odkázán celkově na péči druhých osob. 

 

Od kdy je tento klient v zařízení ubytován, změnil se stav klienta během doby, co jste 

jeho přímým pečujícím? 

15. 7. 2008 

 

Jak probíhal příjem u klienta, kdo byl u něj přítomen, jaké byly reakce, chování  

a komunikace klienta?  

Reakce a chování klienta bylo přijatelné, byl klidný. 

 

Jak probíhal adaptační proces u klienta, co bylo vykonáno, proto aby si klient zvykl, co 

nejrychleji a aby se mu v zařízení líbilo?  

Aby se klient zvykl v zařízení, pomohla mu práce na ergoterapii. 

 

Má tento klient ještě jiná omezení například smyslová, pohybová atd.? 

Klient již není chodící, má pohybová omezení, ležící a vysazován na invalidní vozík.  

 

Jaké příznaky Alzheimerovy choroby klient měl dříve a jaké má nyní?   

Zpočátku byl částečně samostatný, chodil a jedl sám, nyní je odkázán na PSS. 

 

 

Z hlediska náročnosti jak probíhá a co obsahuje ošetřovatelská péče u tohoto klienta? 

Klient musí mít 24h/den dohled PSS. 

 

Jakých aktivizační činnosti tento klient využívá, které činnosti ho baví, o co se zajímá, 

nebo naopak co odmítá? 

Má rád, když je klid. 

 

 Víte, co má klient v této době oblíbené, jaké věci, činnosti, oblečení, předměty, jídlo, 

hudba, co má pro něj důležitý význam a co mu udělá radost? 
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Občas poslouchá hudbu, poslouchá dění kolem sebe, v poslední době má rád klid. 

 

Víte, co klient odmítá, čemu se brání, jak se to projevuje v jeho chování, jak a s kým 

tuto situaci řešíte? Jak zvládáte a řešíte situaci, kdy s Vámi klient odmítá 

spolupracovat? 

Při oblékání a hygieně je klient občas agresivní. 

 

Jak zvládáte a řešíte situaci, kdy s Vámi klient odmítá spolupracovat? 

Občas je nutná pomoc více personálu, spolupráce se zdravotní sestrou, nechat klienta 

odpočinout, až se uklidní. 

 

Jaký má klient vztah ke svému spolubydlícímu, změnil se během pobytu jeho 

spolubydlící? 

Ano klient má spolubydlícího, v pořadí druhého. 

 

Jaký vztah má klient k Vám, ostatním klientům a personálu? 

Klient je klidný, dokáže dát najevo, když si něco nepřeje nebo když není spokojen. 

 

Navštěvuje nebo informuje se o klienta rodina a jaký je jejich vzájemný vztah? 

Rodina navštěvuje klienta 1-2 do roka. 

 

S kým spolupracujete při péči o klienta a jak? 

Spolupracuji s ostatními pracovníky v sociálních službách, se zdravotními sestrami  

a ergoterapeutkami, sociální pracovnicí. 

 

Co je pro Vás, při poskytovaní péče nejtěžší, chtěli byste v něčem poskytovanou péči 

zlepšit?  Co Vás na poskytované péči nejvíce těší? 

Těší mě když, vidím, že je klient spokojený a je o něj dobře postaráno. 

 

Cosi myslíte, jaké faktory ovlivňují průběh nemoci klienta? 

Jakákoli změna pro klienta. 
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Událo se během pobytu klienta, něco významného, co ovlivnilo průběh nemoci? 

Klientovi se během pobytu změnil klient, ze zdravotního hlediska si zlomil nohu 

v krčku. 

 

Cosi myslíte, že je důležité pro konkrétního klienta z hlediska poskytovaných  

a nabízených služeb, v rámci zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného 

života klienta? 

Dobře odvedená péče u klienta, naplňovat jeho potřeby, aby se cítil spokojený, vlídný 

přístup ke klientovi, aby věděl, že není sám. 

 

 Jaký význam má rodina pro klienta v pobytovém zařízení? 

Pro klienty je určitě lepší, když kolem sebe mají osoby a věci nebo například i zvířata, 

na které jsou zvyklí a jsou jim blízké. V pobytovém zařízení nejsou obklopeni svými 

blízkými, na které jsou zvyklí. Doma měli nastavený svůj režim a svůj klid, v pobytovém 

zařízení mají nastavený program. Rodina je navštíví, ale už to není každodenní kontakt.  

 

 3.3 SHRNUTÍ INFORMACÍ  
 

Pro vypracování praktické části byly vypracovány dvě kazuistiky klientů z pobytového 

zařízení Alzheimer- centra. Pro vysvětlení stavu konkrétních klientů jsem popsala 

vlastní zkušenost s těmito klienty. Výběr, byl ovlivněn podporou rodiny.  První klient 

podporu rodiny má, rodina ho často navštěvuje a spolupracuje se zařízením. Dcera 

klienta mi poskytla rozhovor, ve kterém se zmiňuje o změně osobnosti svého otce, 

vlivem této nemoci a do jaké míry a jak ovlivnila život její a celé rodiny. Rozhovor byl 

také zaměřen na pobyt nemocného v pobytovém zařízení, zda je rodina informována  

o poskytovaných službách, životě seniora v pobytovém  zařízení a co je podle názoru 

rodinného příslušníka důležité pro zajištění kvalitního života. Pro posouzení života 

v pobytovém zařízení a pro zjištění zajištění kvalitního života, jsem uskutečnila 

rozhovor s pracovníkem v sociálních službách, přímým pečujícím klienta. U druhého 

klienta, kterého rodina málo navštěvuje, byly uskutečněny dva rozhovory s pracovníky 

v sociálních službách. Tyto rozhovory byly zaměřené na obecné vysvětlení 
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problematiky v pobytovém zařízení a vysvětlení problematiky péče u klienta  

bez rodinného zázemí.  

4 Diskuze 

 
Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku Alzheimerovy choroby seniorů. Toto 

téma mě velmi oslovilo, hlavně z důvodu mé práce v pobytovém zařízení Alzheimer-

centra. 

Část práce jsem věnovala informacím o Alzheimerově chorobě, jaké dopady má 

Alzheimerova nemoc na změnu osobnosti. Zjistila jsem, že Alzheimerova choroba 

zásadně ovlivní nejen život seniora, ale i rodiny, může způsobit nepříjemné problémy. 

Rodinní příslušníci, se musí vyrovnat se skutečností, že jejich blízký má tuto diagnózu  

a řešit situaci společně se svým blízkým.  Uvědomila jsem si, že Alzheimerova choroba 

ovlivní život seniora v mnoha aspektech, změní se osobnost člověka, v průběhu nemoci 

je odkázán na pomoc druhé osoby, ve většině případů je ubytován v pobytovém 

zařízení, odloučen od svého domova a rodiny. Z důvodu zhoršujícího se stavu  

a nezvladatelné péče v domácím prostředí, bývá senior svěřen do péče pobytového 

zařízení. Pro tuto kapitolu jsem využila i část svých vlastních poznatků. V této kapitole 

jsem se snažila vysvětlit problematiku poskytované péče a práce se seniory 

s Alzheimerovou chorobou, především jsem chtěla zdůraznit význam spolupráce 

celého pečujícího týmu a rodiny založeného na důvěře. Zjistila jsem, že spolupráce  

a přítomnost rodiny je velmi důležitá v rámci poskytované péče, protože rodina je 

nejdůležitější zdroj informací o klientovi a poskytuje seniorovi podporu. V souvislosti 

s vysvětlením této problematiky jsem zjistila, jaké poskytované služby, poskytovaná 

péče, přístupy, nefarmakologické metody a práva je třeba vykonávat a dodržovat, aby 

byl zajištěn kvalitní a důstojný život seniora s Alzheimerovou chorobou, tím jsem 

splnila hlavní cíl absolventské práce. Pro vypracování a naplnění smyslu absolventské 

práce jsem čerpala z odborné literatury, internetových odkazů, informací z pobytového 

zařízení, kazuistik klientů pobytového zařízení, z rozhovorů pečujícího personálu  

a rodiny.    
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Závěr 
 

Smyslem této práce je pochopit jak tato nemoc může ovlivnit celý dosavadní život 

starého člověka a jeho rodiny. Pozornost tomuto tématu jsem věnovala v první 

kapitole teoretické části, v praktické části mi dcera klienta poskytla rozhovor, kde 

vysvětlila, jak nemoc změnila život jejího otce a celé rodiny. Druhá část práce je 

zaměřená na život seniora v pobytovém zařízení a na vysvětlení problematiky 

poskytované péče v tomto zařízení. V rámci vysvětlení rozdílu seniora s podporou 

rodiny a bez podpory rodiny, bylo z rozhovorů pracovníků v sociálních službách  

a ze získaných zkušeností zjištěno, že rodina poskytuje seniorovi podporu, pokud 

senior toto zázemí nemá, je nutné, aby pečující věnoval tomuto klientovi dostatek 

pozornosti, v rámci svých možností. Podle mého názoru každý člověk, především ten, 

kdo je v kontaktu a pečuje o seniora s Alzheimerovou chorobou, by měl mít dostatek 

informací, chápat problematiku této nemoci, poskytovat individuální kvalitní péči se 

zajištěním co nejdelší soběstačnosti. Myslím si, že pro  zajištění kvalitního a důstojného 

života člověka je především důležitý lidský přístup, respektování osobnosti seniora 

s Alzheimerovou chorobou, jeho chování i emoční projevy. Využívání všech možných 

přístupů a technik a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. Pro seniory 

s Alzheimerovou chorobou je důležité, aby věděli, že nejsou sami a že je o ně zájem. 

Pro zachování důstojného a kvalitního života seniora je nutno dodržovat lidskou 

důstojnost, sebeúctu a dobrý pocit. 
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Zusammenfassung 

 
Für die Entwicklung einer Abschlussarbeit wählte ich das Thema „Senioren mit 

Alzheimer-Krankheit“. Ich wählte dieses Thema, weil ich als Krankenschwester in 

einem Wohnheim für Senioren mit Alzheimer-Krankheit arbeitete. Ein Teil meiner 

Arbeit widmete ich Informationen über Symptome, Verlauf, Untersuchung und 

Behandlung der Krankheit. Zum größten Teil konzentrierte ich mich auf die 

Auswirkungen der Alzheimer-Krankheit auf Veränderungen in der Persönlichkeit und 

das Leben eines Senioren und seiner Familie.  

Für sehr fruchtbar halte das Kapitel vom Leben der Senioren mit Alzheimer-

Krankheit in einer Wohneinrichtung.  Dieses Kapitel hat eine große Bedeutung für die 

Arbeit. Eines der Ziele meiner Arbeit ist die Erklärung der Problematik der Arbeit in 

einer Wohneinrichtung, geleistete Pflege,   Zusammenarbeit des Personals und Einfluss 

der Familie auf das Leben der Senioren. In Verbindung mit der Erläuterung der 

Problematik und einer geleisteten Versorgung für Senioren mit Alzheimer-Krankheit, 

fand ich heraus, welche Leistungen, Pflege, Ansätze und nicht-pharmakologische 

Methoden und Rechte durchgeführt werden sollen, um die Qualität und Würde des 

Lebens von Senioren mit Alzheimer-Krankheit zu gewährleisten. Damit wurde das 

Hauptziel der Arbeit erfüllt. Zur Erfüllung des Zwecks einer Abschlussarbeit schöpfte 

ich aus der Fachliteratur,  Webseiten, Informationen aus den Einrichtungen, 

Fallstudien von Kunden der Wohneinrichtungen, Interviews mit dem Pflegepersonal 

und den Familien. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Mezi zákonné normy pobytových zařízení patří: 

Listina základních práv a svobod (vyhlášená pod č. 2/1993 Sb.) 

/mluva o lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb. M. s.) 

Ústava České REPUBLIKY- Ústavní zákon č. 2 /1993 Sb. 

Věstník MZ ČR č. 1/2005-Metodické opatření k používání omezovacích prostředků 

Vyhláška č 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienických požadavky na provoz zdravotnických zařízení a 

ústavů sociální péče  

Vyhlášky č 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

Vyhláška č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách 

Vyhláška č. 239/2009., kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 96/2004 Sb.., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních.) Sbírka zákonů ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, 

ROČ. 2004, ČÁSTKA 30, S. 1452-1479 



73 
 

Zákon č. 499/2004 SB., O ARCHIVNÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ 

Zákon č. 218/2005 Sb., ze dne 5. Května 2005, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o 

sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním 

minimu, ve znění pozdějších předpisů., a zákon č. 117/1995 Sb. O státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

sociálních službách. 

[MALÍKOVÁ, 2011, s 315, 316] 
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Příloha č. 2 

OTÁZKY K ROZHOVORU S RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKEM. 

 

Budu velmi ráda, když mi budete ochotni poskytnout pomoc při vypracování 

absolventské práce na téma Senioři s Alzheimerovou chorobou, cílem této práce je 

poskytnout co nejvíce informací a zkušeností o této nemoci a jak může ovlivnit život 

samotného seniora, jeho rodiny a pečujících. Hlavním cílem této práce je zjistit jak 

zajistit kvalitní a důstojný život seniora s Alzheimerovou chorobou. Jsem přesvědčena, 

že na základě vašich zkušeností mohu naplnit cíle a smysl dané práce. Přeji si, aby tato 

práce byla ku prospěchu především seniorům s tímto onemocněním, Vám jejich 

blízkým, pečujícím, ale i společnosti, protože Alzheimerova choroba je v současnosti 

aktuální téma a mělo by se mu věnovat více pozornosti. Děkuji za spolupráci.  

 

1. Pamatujete si, kdy se začaly, u vašeho blízkého projevovat první příznaky 

Alzheimerovy choroby a jaké to byly? 

2. Jak jste to zjistili, bydlel váš blízký s Vámi v jedné domácnosti, byly jste, na 

změny chování svého blízkého upozorněni někým nebo něčím jiným například 

událostmi, situacemi? 

3. Všiml si Váš blízký, některých změn sám například, že má problémy s pamětí a 

svěřil se Vám s tím? 

4. Mluvili jste o tom spolu, jak jste situaci řešili, byli jste na vyšetření u lékaře, jaká 

vyšetření jste podstoupili, co následovalo po sdělení diagnózy, v jakém stádiu 

nemoci byl Váš blízký? 

5. Věděli jste co je to Alzheimerova choroba? 

6. Jak se tím změnil život Vašeho blízkého po psychické a fyzické stránce, jaké 

myšlenky měl? 

7. Jak se změnil Váš život, jaké myšlenky Vás napadaly? 

8. Komunikovali jste o nemoci se svým blízkým? 

9. Jak reagovala rodina a blízké okolí? 

10. Informoval Vás lékař o dalších postupech, které byste měli udělat, jaký léčebný 

postup následoval po sdělení diagnózy? 
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11. Obrátily jste se někam o rady na informační centra například organizaci  

ČALS,nebo rodiny, které již s touto nemocí mají zkušenosti, jakou pomoc Vám 

poskytly?  

12. Jaká opatření jste udělali? 

13. Byl Váš blízký ještě ve stavu, kdy jste mu poskytovali pomoc sami, stali jste se 

přímým pečujícím v domácnosti, které činnosti, jste za svého blízkého museli 

převzít? 

14. Jak se tím změnil Váš rodinný život, co jste museli změnit? 

15. Pomáhal Vám někdo s péčí o nemocného? 

16. Jaké byly vaše vztahy, změnil se tím nějakým způsobem Váš vzájemný vztah? 

17. Pokud jste byli pečujícím Vašeho blízkého nebo jste společně bydleli v jedné 

domácnosti, jak dlouho to bylo? 

18. Když jste se rozhodli, že pro vašeho blízkého bude lepší péče specializovaného 

zařízení, co to rozhodnutí pro Vás znamenalo? 

19. Radili jste se o tom se svým blízkým, pokud byl Váš blízký ve stavu, kdy o tom 

mohl rozhodnout, radili jste se i s odborníky? 

20. Jak dlouho je váš blízký ubytován ve specializovaném zařízení a změnil se 

postupem času stav Vašeho blízkého? 

21. Z jakých informačních zdrojů jste hledali pečovatelská zařízení? 

22. Co pro Vás bylo důležité při výběru pečovatelského zařízení např. vzdálenost, 

prostředí, první dojem, na něčí doporučení, poskytovaná péče a služby zařízení? 

23. Co jste museli všechno zařídit před přesunem do specializovaného zařízení? 

24. Jak probíhal přesun do pečovatelského zařízení, co znamenal pro Vašeho 

blízkého, jaké byly jeho reakce, pocity, komunikace? 

25. Jak probíhal příjem v zařízení, co to obsahovalo?  

26. Co následovalo po ubytování, kdy proběhla první návštěva? 

27. Změnilo to nějakým způsobem vztah mezi Vámi?  

28. Jak často navštěvujete svého blízkého, máte i jinou možnost komunikace 

například přes mobilní telefon? 

29. Jak dlouho trval adaptační proces vašeho blízkého, kdy si myslíte, že si zvykl? 

30. Víte jaké pečovatelské a programové aktivity jsou Vašemu blízkému 

poskytovány a kdo je poskytuje? 
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31. Víte jaké vztahy má Váš blízký se svými spolubydlícím a ostatními klienty? 

32. Jaké přednosti, nebo co by měl splňovat podle Vás, pracovník v sociálních 

službách a ostatní personál starající se o Vašeho blízkého? 

33. Víte, v jakém stavu je teď Váš blízký z hlediska komunikace, chování, emocí, 

pohybu? 

34. Víte jaké má Váš blízký momentálně oblíbené věci, co mu dělá radost například 

oblíbené činnosti, předměty, jídlo, čím mu uděláte radost?  

35. Co si myslíte, jaké faktory ovlivňují průběh nemoci Vašeho blízkého? 

36. Co si myslíte, že je důležité při péči o klienta s Alzheimerovou chorobou, v rámci 

zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života? 

37. Co si myslíte, že je důležité přímo pro vašeho blízkého z hlediska poskytovaných 

a nabízených služeb, v rámci zachování popřípadě zlepšení kvalitního a 

důstojného života? 

 

Příloha č. 3 

OTÁZKYPRO ROZHOVOR S PRACOVNÍKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

1. Co obsahuje náplň Vaší práce? 
 

2. Jaké služby poskytujete klientům? 
 

3. Co si myslíte, že by měl splňovat a dodržovat v rámci péče o klienta pracovník 
v sociálních službách? 

 
4. Co si myslíte, že je důležité při péči o klienta s Alzheimerovou chorobou, v rámci 

zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života? 
 

5. Kolika klientům poskytuje ošetřovatelskou péči? 

 
6. V rámci konkrétního klienta, jak byste popsali stav klienta z hlediska 

soběstačnosti? 
 

7. Od kdy je tento klient v zařízení ubytován, změnil se stav klienta během doby, 
co jste jeho přímým pečujícím? 

 
8. Jak probíhal příjem u klienta, kdo byl u něj přítomen, jaké byly reakce, chování 

a komunikace klienta? 
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9. Jak probíhal adaptační proces u klienta, co bylo vykonáno, proto aby si klient 
zvykl, co nejrychleji a aby se mu v zařízení líbilo? 

 
10. Má tento klient ještě jiná omezení například smyslová, pohybová atd.? 

 
11. Jaké příznaky Alzheimerovy choroby klient měl dříve a jaké má nyní?  

 
12. Z hlediska náročnosti jak probíhá a co obsahuje ošetřovatelská péče u tohoto 

klienta? 
 

13. Jakých aktivizační činnosti tento klient využívá, které činnosti ho baví, o co se 
zajímá, nebo naopak co odmítá? 

 
14. Víte, co má klient v této době oblíbené, jaké věci, činnosti, oblečení, předměty, 

jídlo, hudba, co má pro něj důležitý význam a co mu udělá radost? 
 

15. Víte, co klient odmítá, čemu se brání, jak se to projevuje v jeho chování, jak a s 
kým tuto situaci řešíte?  

 
16. Jak zvládáte a řešíte situaci, kdy s Vámi klient odmítá spolupracovat? 

 

17. Jaký má klient vztah ke svému spolubydlícímu, změnil se během pobytu jeho 
spolubydlící? 

 
18. Jaký vztah má klient k Vám, ostatním klientům a personálu?. 

 
19. Navštěvuje nebo informuje se o klienta rodina a jaký je jejich vzájemný vztah? 

 
20. S kým spolupracujete při péči o klienta a jak? 

 
21. Co je pro Vás, při poskytovaní péče nejtěžší, chtěli byste v něčem poskytovanou 

péči zlepšit? 
 

22. Co Vás na poskytované péči nejvíce těší? 
 

23. Cosi myslíte, jaké faktory ovlivňují průběh nemoci klienta? 

 

24. Událo se během pobytu klienta, něco významného, co ovlivnilo průběh 

nemoci? 

 
Cosi myslíte, že je důležité pro konkrétního klienta z hlediska poskytovaných a 

nabízených služeb, v rámci zachování popřípadě zlepšení kvalitního a důstojného života 

klienta? 


