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Úvod

Téma mé absolventské práce je Aktivizace klientů se senilní demencí v Domově 

U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Toto téma jsem si vybrala z důvodu mého zájmu 

o problematiku seniorů. Navštívila jsem již několik domovů pro seniory, ale Domov 

U Anežky mě zaujal tím, že klienti zde mají spoustu možností využití volného času např. 

zpívání, cvičení, vaření, kreslení, šití,… atd. Jediný nedostatek, který jsem zde 

zaznamenala, byl ten, že v Domově U Anežky žijí i lidé se senilní demencí a žádné 

aktivizace se jimi přímo nezabývají. Toto bych chtěla změnit, alespoň po dobu mé 

praxe na tomto pracovišti. Dle mého názoru je aktivizace velmi důležitá. Seniorovi 

s demencí můžeme napomáhat zlepšit stav demence, nebo se dá i této nemoci 

předcházet tréninkem paměti. Aktivity, ale i samotná přítomnost člověka, seniorům 

napomáhá cítit se celkově lépe a žít plnohodnotný život.

V mé práci se zaměřím samozřejmě na problematiku stáří a senilní demence. Chtěla 

bych stručně popsat Domov U Anežky a zhotovit dotazník, kterým budu zjišťovat 

názory populace v mém blízkém okolí na domovy seniorů. Také se zde zajisté objeví 

i různá cvičení paměti a jiné vhodné aktivizace pro seniory postižené senilní demencí.

V mé absolventské práci bych se chtěla nejvíce zaměřit na aktivizaci klientů 

s problémem senilní demence. Budu popisovat vše, v čem se objevuje jakýkoliv 

problém při pobytu klienta se senilní demencí v Domově U Anežky. 

Budu čerpat z různých publikací, internetu, z dokumentů poskytnutých při vykonávání 

mé praxe. Práce se také bude odvíjet z mých poznatků a zkušeností z praxe.
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1 Cíle absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

Popsat možnosti aktivizace klientů se senilní demencí v domově seniorů

1.2 Dílčí cíle

Vysvětlit pojem stáří

Věnovat se problematice senilní demence

Vypracovat přehled aktivizací

Stručně seznámit s Domovem U Anežky v Benátkách nad Jizerou

Zjistit pohled lidí na stáří dotazníkovou formou

Vykonávat aktivizaci s klienty se senilní demencí

Zmapovat problémy pro seniory se senilní demencí v Domově U Anežky



7

2 Teoretická část

2.1 Stáří

„Štěstí je, poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti 

mládí“.

[JOHANN WOLFGANG VON GOETHE]

2.1.1 Problematika stáří

Stáří je normální nevyhnutelný stav ve vývoji člověka. Stáří není nemoc, je to jen 

závěrečný proces lidského vývoje. Toto období je vymezeno od ukončení ekonomické 

aktivity až do smrti. Stárnutí tělesné a duševní nemusí probíhat společně. Stáří lze také 

rozdělit na Ranné a Pravé stáří. Ranné stáří je popisováno od 60 roku do 75 let. 

HAMILTON, 1999]

Stáří je obtížné období v životě člověka, je etapou mnoha problémů např. ztráta 

partnera, přátel, ztráta zaměstnání,…atd., ale také přináší i relativní svobodu a klid. Je 

vhodné, když senior ve své závěrečné části života pociťuje naplnění svého života 

a smíření se svým stavem.

Problémem dnešní civilizace je stárnutí populace, prodlužuje se délka života, a to 

hlavně díky lékařství a farmakologii. Demografické stárnutí populace je podpořeno 

sníženým počtem porodů. VÁGNEROVÁ, 2007]

Jelikož je osamělých lidí v seniorském věku stále více a vše nasvědčuje tomu, že jich 

bude přibývat, zvyšuje se tak nabídka sociálních služeb. Lidé v tomto věku mohou 

nadále zůstávat ve svém dosavadním domově, pokud jim budou poskytnuty služby, 

které jim usnadní žití tzv. pečovatelská služba. Pečovatelská služba zajišťuje běžné 

práce v domácnosti, ale také například donášky obědů, pomoc s nákupy atd. Senior 

může docházet do denního centra, kde může být celý den nebo i týden. [NEJEDLÁ, 

SVOBODOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ, 2004
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WHO navrhla klasifikaci věku:

 45 - 59 let: střední věk

 60 - 74 let: vyšší, starší věk, ranné stáří, presenium

 75 - 89 let: vysoký, stařecký, pokročilý věk, senium

 90 a více let: dlouhověkost

2.1.2 Změny ve stáří

Změny ve stáří jsou projevem biochemických změn zakódovaných v molekule DNA 

každé buňky. Stárnutí je projevem ztráty buněk, buňky ztrácejí elasticitu. Imunitní 

systém ztrácí s přibývajícím věkem svoji sílu a organismus je více ohrožen nemocemi 

infekčními, nádorovými a autoimunitními. Tempo stárnutí ovlivňují i vnější faktory. 

NEJEDLÁ, SVOBODOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ, 2004

Ubývá fyzické síly a výkonnosti, to je způsobeno sníženou hmotností svalů. Pokožka 

a svaly ztrácejí elasticitu. Nejen vylučovací soustava má zpomalenou činnost, 

ale zhoršují se i funkce jednotlivých orgánů: trávicího traktu, srdečního a cévního 

systému, ledvin, dýchacího systému, kloubů. Postupně upadá reprodukční schopnost 

mužů, zastavuje se ovulace u žen v menopauze. HAMILTON, 1999

Senior má většinou problémy se sluchem, zrakovou ostrostí, má sníženou schopnost 

rozlišovat barvy, ochabují mu chuťové a čichové smysly a má zhoršené vnímání tlaku 

na kůži a tělesné teploty.

Lidé ve starším věku většinou dobře vidí na dálku, ale špatně na blízko, což označujeme 

„stařeckou dalekozrakostí“. S tím souvisí i akomodace. Senioři mají problémy zaostřit 

na určitý předmět.

Sluch samozřejmě od dospělosti slábne. Odhaduje se, že lidé ve věku 70-80 let mají 32 

procent vážné vady sluchu. Výraznější oslabení sluchu zaznamenáváme více u mužů 

než u žen, pravděpodobně je to z důvodu, že muži pracují ve více hlučném prostředí. 

U starších lidí se také vyskytuje tinit, tedy tzv. „zvonění v uších“. HAMILTON, 1999
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Psychické změny můžeme rozdělit na biologicky podmíněné a na změny, které jsou 

důsledkem psychosociálních vlivů.

Ve stáří se snižují mozkové funkce, údaje z nedávné minulosti se vybavují hůře

než vzpomínky z dávné minulosti. Také je snížena potřeba spánku, objevuje se problém

adaptovat se na něco nového. Zvyšuje se citová labilita, častá je touha po soukromí 

a vlastním pohodlí. Ve starším věku se samozřejmě objevuje strach z nemoci, 

nesoběstačnosti, z opuštěnosti a často ze smrti. Mohou se vyskytnout i deprese 

a psychické poruchy. NEJEDLÁ, SVOBODOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ, 2004

Dnes se většina lidí snaží vypadat mladě. Dnešní senioři mají mnohem více možností 

trávení volného času než to bývalo dříve.

Starý člověk může být vnímán jako přítěž společnosti a většina lidí na stáří nahlíží 

jako na období nesamostatnosti a období plné nemocí.

Změny sociálního postavení jsou vyvolané odchodem do důchodu, změnou 

ekonomického zabezpečení, změnami vztahů v rodině (úmrtí partnera, přátel), 

pocitem izolace (osamocení), pocitem závislosti na druhých, neprospěšnosti, 

obtěžování druhých.

Muži obvykle odchod do důchodu snášejí hůře, často jim chybí „prestiž“. Žena snáší 

změnu sociálního postavení lépe, protože se často ubírá ke své rodině a vnoučatům.

Předejít těmto problémům můžeme jen tak, že se budeme na stáří připravovat. 

NEJEDLÁ, SVOBODOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ, 2004

2.1.3 Adaptace na stáří

Špatné adaptaci lze předejít již zmíněnou přípravou na odchod do důchodu. Důležité 

je, aby senior i nadále udržoval sociální vazby.

Z hlediska přizpůsobování seniorskému věku se v publikacích uvádí pět strategií 

vyrovnávání se s vlastním stářím:
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 Konstruktivnost: Je optimální strategií. Lidé mají optimistický postoj k životu, 

navazují vztahy s ostatními lidmi, jsou tolerantní a přizpůsobiví. Člověk je 

se stářím smířený a je zcela soběstačný.

 Obranný postoj: Typická strategie pro lidi, jejichž předchozí život byl plný 

aktivit. Mají obranný postoj ke stárnutí.. Tito lidé jsou velmi aktivní.

 Závislost: Sklon k závislosti ve stáří mají lidé, kteří byli celý život spíše pasivní. 

Tito lidé spoléhají na druhé, jsou nesamostatní. Své problémy často zveličují, 

což jim umožňuje snadnější manipulaci s okolím. Člověk tohoto typu je spíše 

pasivní.

 Nepřátelství: Tito lidé měli již v předcházejícím životě časté neshody 

s ostatními. Projevují se arogantně, bývají agresivní, podezřívaví a nespokojení. 

Stáří vnímají jako nepřízeň osudu. Žijí většinou osaměle.

 Sebenenávist: Lidé, kteří patří do této skupiny se považují za oběť svého osudu, 

jsou lítostiví a pesimističtí. Cítí se osaměle a často upadají do depresí.

Každý zvládá změny spojené se stářím individuálně, proto se můžeme setkat s různou 

kombinací těchto reakcí. Určité rysy osobnosti usnadňují člověku vyrovnat se stářím 

lépe. Spokojený senior je ten, který je se svou situací vyrovnán. [http://www.zdn.cz, 1]

2.1.4 Specifika nemocí

Dlouhodobě nemocný člověk potřebuje žít ve svém navyklém prostředí, ve kterém se 

cítí jistě a bezpečně. Doma má zůstat tak dlouho, dokud je to možné ze zdravotního 

a sociálního hlediska.

U člověka v seniorském věku se může vyskytovat více nemocí probíhajících současně. 

Počet nemocí ve stáří se zvyšuje: jedno onemocnění má tendenci vyvolávat řetězovou 

reakci – aktivizaci latentní choroby. Nemoci mají sklon k chronicitě a komplikacím. 

Problémem bývá atypický obraz chorob, příznaky mohou být nevýrazné. Také je dobré 

si uvědomit, že závažné choroby urychlují proces stárnutí. [NEJEDLÁ, SVOBODOVÁ,

ŠAFRÁNKOVÁ, 2004]
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2.2 Nejčastější nemoci ve stáří

Je jasné, že málo který člověk ve stáří nebude trpět žádnou chorobou. Stáří není o tom, 

jak být zdravý, ale o tom jak být co nejdéle soběstačný. Nejčastější nemoci, 

které se ve stáří vyskytují jsou: deprese, osteoporóza, cévní mozková příhoda, diabetes 

mellitus, hypertenze.

 Deprese – depresí trpí 3-13% lidí. Deprese může být reakce na stres,

nebo obavou o svou budoucnost a strachem ze smrti. Deprese může být jen 

příznakem nějaké choroby např. Parkinsonovy choroby a cukrovky.

 Osteoartróza – je degenerativní onemocnění způsobené procesem stárnutí 

kostí. Nejčastěji postihuje kyčelní kloub „ coxartróza“ a kolení kloub 

„gonartróza“ . Osteoartróza postihuje chrupavku, která se rozvláčňuje a ubývá, 

postupně se mění i kostní tkáň. Pod chrupavkou může dojít k mikroskopickým 

zlomeninám.

 Cévní mozková příhoda – CMP je třetí nejčastější příčina smrti, vzniká otokem 

či krvácením.

 Diabetes mellitus – „cukrovka“ má dva typy. První typ je závislý na léčbě 

inzulínem, druhým typem je cukrovka, při níž pacient není závislý na inzulínu. 

Druhý typ velmi často způsobuje obezita. 80-90 procent diabetiků je právě 

druhého typu, tedy nezávislých na inzulínu. U starších lidí převládá právě tento 

typ.

 Hypertenze – nebo-li trvale zvýšený krevní tlak nad hodnotu 140/90. Tato 

nemoc postihuje cca 5-20 procent populace. Hypertenze je psychosomatické 

onemocnění. Projevem neléčené hypertenze může být akutní infarkt myokardu 

nebo cévní mozková příhoda.
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Komplikací ve stáří jsou časté pády, což může způsobit imobilizaci. Důležitost 

se přikládá i poruchám vyprazdňování např. inkontinenci a zácpě. Senioři mají snížený 

pocit žízně, tudíž jsou ohroženi dehydratací.

2.3 Demence

2.3.1 Definice 

Pojem „demence“ pochází z latiny a doslova znamená „bez mysli“. Předpona „de“ 

znamená „odstranit“ a „mens“ je latinské slovo pro „mysl“.

Alzheimerova nemoc je pojmenována po německém neurologovi Aloisu Alzheimerovi, 

který ji poprvé popsal v roce 1906. BUIJSSEN, 2006

Demence je vlastně soubor symptomů, které se projevují v různých kombinacích. 

Každý příznak má svou příčinu a různý průběh. Jako nejběžnější demence se uvádějí 

Alzheimerova nemoc a multiinfarktové demence. BUIJSSEN, 2006

Člověka postiženého demencí čeká celkový úpadek psychických funkcí způsobený 

atrofií centrálního nervového systému. Demencí je tedy narušena paměť, myšlení, 

orientace, chápání, počítání, úsudek, schopnost učení a jazyk. Objevuje se zhoršené 

emoční chování a motivace. U demence bylo zatím identifikováno 50 různých příčin. 

Demenci může mít každý v průběhu dospělého života, nejen ve stáří.

Již v první fázi demence člověk ztrácí nadhled nad svým stavem a začíná být zcela 

závislý na svém blízkém okolí. Během této dlouhé fáze je demence, jako taková, sotva 

patrná. Člověk se pohybuje jak byl zvyklý, ale v konečné fázi nemoci je závislý 

na druhých ve všech potřebách a zapomněl už všechno, co se kdy naučil, také se 

zhoršuje i fyzický stav. Pacient není tolik výkonný, má zhoršenou obranyschopnost, 

bývá zde problém i s inkontinencí moče a stolice. Není výjimkou, že nepoznávají své 

partnery ani děti. Na demenci zatím neexistuje žádná léčba.

K prohloubení demence může přispět jakékoliv onemocnění nebo problémy v rodině. 

Průběh onemocnění bývá různý, může být soustavný, nebo mít přestávky i zlepšení.
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Rizikovými faktory mohou být různá onemocnění např. hypertenze, deprese 

a hypolipidemie. Rizikovým faktorem je i kouření.

Příznaky jsou různé. Popisuje se nespavost, úzkosti, deprese, zvýšená vztahovačnost, 

poruchy sociálního cítění, bludy, halucinace. Halucinace bývají zrakové a sluchové.

Ve vyšším věku jsou ženy postiženy demencí více než muži. Genetické predispozice 

u demence nejsou dokázány, i když se v nějakých rodinách demence vyskytuje s vyšší 

četností.

V letech nad 85 trpí demencí každý pátý člověk. V České republice máme 100 000 osob 

s demencí, ale přesto neexistuje žádná systematická podpora rodin pečujících o jedince 

s demencí.

Demence se v západním světě stala jednou z pěti hlavních příčin smrti,

a proto se o ní mluví jako o „nemoci století“. HAMILTON, 1999; KUČEROVÁ, 2006

Demence je vážná nemoc, člověk postižený demencí žije vlastně v izolaci, je zcela sám 

a nikdo ho nechápe, ale zároveň je to těžké i pro jeho rodinu. Rodinní příslušníci 

a pečovatelé se musí naučit s ním komunikovat, snažit se ho pochopit a co nejvíce 

mu usnadnit jeho život. Tohle vše záleží na průběhu onemocnění, přístupu nemocného 

i přístupu rodiny.

2.3.2 Přehled demencí

Demence má přibližně padesát forem, ale většina z nich se vyskytují pouze zřídka. 

Rozdělení demencí se liší dle některých publikací. Patří sem psychózy s mozkovou 

arteriosklerózou, dále pak senilní psychózy do kterých se řadí prostá deteriorace, 

delirózní typy a typy zmatenosti, depresivní a agitované typy, paranoidní typy, 

presbyofrenický typ. Existují i presenilní demence, které zahrnují prostou presenilní 

demenci, presbyofrenii, Alzheimerovu nemoc, arteriosklerotickou demenci. 

KUČEROVÁ, 2006
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 Parkinsonova nemoc

Parkinsonova choroba je především nemoc pohybového ústrojí. Charakteristickou 

vlastností této nemoci bývá šouravá chůze a třesy. Lidé postiženi touto nemocí mají 

symptomy demence, ovšem diagnostika demence je velmi složitá. [KOUKOLÍK, JIRÁK, 

1998

 Multiinfarktová demence
Multiinfarktovou demencí rozumíme poškození mozkové tkáně, které vede k demenci. 

Je možná záměna s mrtvicí, kdy pacient má též problémy s řečí, deficity intelektu, 

ale symptomy se u různých pacientů liší. První většinou bývá poškozena paměť. 

Příčinou může být hypertenze, srdeční onemocnění, kouření cigaret, diabetes mellitus, 

hyperlipidemie a pití alkoholu. Nástup nemoci je velmi rychlý. K této chorobě dochází 

po dosažení 55 let, více u mužů než žen. Smrt přichází většinou po 4 letech od 

projevení prvních příznaků. BUIJSSEN, 2006

 Pickova choroba
Tato nemoc byla popsána v roce 1892 Arnoldem Pickem. Není to choroba jen stáří, 

u lidí nad 70 let jí uvidíme jen velmi zřídka. Vyvolává různé změny psychické činnosti. 

Objevuje se zde ztráta schopnosti plánovat, myslet abstraktně apod.

V první fáze se může projevovat nezdrženlivým sexuálním chováním, pacienti neberou 

ohled na společenské konvence. Řeč je většinou více postižena než paměť, projevuje 

se i apraxie, svalová rigidita a mutismus. K úmrtí dochází též do čtyř let po objevení 

příznaků. [KOUKOLÍK, JIRÁK, 1998

 Creutzfeldt-Jacobova nemoc
Je to dosud jediná známá infekční demence. Příčinou je neovladatelné množení 

infekční prionové bílkoviny v mozkové tkáni. Objevuje se velmi zřídka, touto nemocí 

bývá postižen jeden člověk z milionu a to u lidí ve věku padesáti až sedmdesáti let. 

První příznaky jsou poruchy chůze, rovnováhy, vyskytují se pocity závratě a dále 

pak následují příznaky demence. Průběh této choroby je velmi rychlý. Smrt může 

nastat do devíti měsíců. [KOUKOLÍK, JIRÁK, 1998
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 Huntingtonova choroba
Jako choroba je velmi vzácná s genetickou složkou. První symptomy této choroby jsou 

poruchy hybnosti, také záškuby a kroutivé pohyby. Demence přichází až později. 

Huntingtonova choroba postihuje lidi ve středním věku, ale zřídka se vyskytuje 

i u dětských pacientů. HAMILTON, 1999]

 Binswangerova nemoc

Začíná ve středním věku. Průměrná délka průběhu je pět let a postihuje obě pohlaví. 

Úmrtí bývá způsobeno komplikacemi, obvykle to je bronchopneumonie. První příznak 

je poškození chůze a demence, což je hlavně postižení paměti. Objevuje se kolísavá 

nálada a období depresí. Pacienti mají problém s inkontinencí a jsou typičtí svou 

šouravou chůzí. KOUKOLÍK, JIRÁK, 1998

 Demence s Lewyho tělísky

Onemocnění je progresivní, má kolísavý průběh. Hlavním příznakem bývá kolísání 

pozornosti nebo vizuální poruchy. Častěji postihuje mužské pohlaví. Je velmi 

pravděpodobné, že v průmyslově rozvinutých zemích je druhou nejčastější příčinou 

demence u starších lidí. HAMILTON, 1999

2.4 Alzheimerova nemoc

2.4.1 Definice Alzheimerovy nemoci

 Jde o typ nejvíce rozšířené demence, zahrnuje 50 až 70 procent všech případů. 

Alzheimerova demence je známá pod několika názvy například senilní demence 

Alzheimerova typu.

Charakterizovat Alzheimerovu chorobu můžeme celkovým zhoršením poznávacích 

funkcí mozku, tudíž paměti, myšlení, orientace, soustředění, poruchy řeči. Následuje 

postupné zhoršování soběstačnosti a začínají problémy v běžných každodenních 

úkonech. Člověk ztrácí sociální vazby, nastává problém i s emoční nevyrovnaností.
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Rozvoj této choroby je většinou pozvolný. To vše začíná preklinickou fází, která je 

charakteristická tím, že je bez příznaků a může trvat až několik let. Ne vždy tato fáze 

musí přejít do demence.

Alzheimerova demence má dvě podoby a to familiární a sporadickou. Familiární tedy 

vrozená, forma této choroby bývá vzácná a postihuje většinou mladší lidi. Druhá forma 

se nazývá sporadická nebo tzv. občasná a tou trpí 80 procent všech případů. Je typická 

pro seniorský věk. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

Z řady studií zřetelně vidíme, že o dědičnosti rozhoduje více než jeden faktor. Příčiny 

Alzheimerovy choroby nejsou zcela známy, ale již existují některé známé:

 stárnutí,

 deprese,

 onemocnění, úraz mozku,

 dědičnost,

 špatný životní styl,

 škodliviny vnějšího prostředí,

 chronický vysoký tlak,

 dlouhodobý stres.

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

2.4.2 Příznaky

Příznaky se vyvíjejí pozvolna. Rozeznat začátek demence od klinicky normálního 

stárnutí není vždy jednoduché. Některé publikace uvádí, že prvním příznakem bývá

zapomínání každodenních událostí.

Nejdříve klient začne zapomínat nedávné události, nová jména, cesty, zameškává 

schůzky, má problém rozpoznat, jaký je měsíc či rok. V projevu se objevuje nejistota. 

Klesá zájem o koníčky a zaměstnání. [BUIJSSEN, 2006]
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Dalšími příznaky mohou být: 

 Afázie tedy porucha řeči

 Poruchy paměti, které jsou způsobeny poškozením schopností naučit se něco 

nového, nebo si naučené věci vybavit.

 Apraxie se projevuje poškozením pohybové činnosti, i když nejsou poškozeny 

pohybové funkce.

 Agnózie je neschopnost rozlišovat, nebo rozeznávat předměty.

 Poruchy výkonu činností, člověk není schopen plánovat a organizovat.

[ZGOLA, 2003]

 Komunikace

Alzheimerova choroba radikálně zhoršuje komunikaci. Postupem času s Alzheimerovou 

chorobou klesá schopnost komunikace, tedy dorozumět se. V tomto případě slova 

přestávají mít význam, hlavním prostředkem se stane neverbální komunikace (gesta, 

mimika,..). Začíná být velmi důležitý úsměv, dotek a pohlazení. Při komunikaci 

udržujeme neustálý oční kontakt. Je lepší mluvit o věcech, které člověk vidí 

a o událostech, které se právě dějí. Důležité sdělení musíme opakovat vícekrát, a to co 

nejednodušším způsobem. Vždy si ověřujeme, zda naše sdělení zcela pochopil. Člověk 

s demencí potřebuje pětkrát více času na zpracování informace než zdraví lidé.

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

V prvním stádiu nedokáže nemocný mluvit o nedávných situacích a začíná hledat 

správná slova. Často používá prázdná slova jako něco, někde, to, věci, lidé apod. 

V první fázi člověk s demencí ještě rozumí tomu, co se mu říká.

Ve druhém stádiu se člověk s demencí přestává zapojovat do rozhovorů. Nemocný 

začíná mluvit, dá se říci odprostřed, proto často posluchač nedokáže porozumět. 

Přestává rozumět abstraktivním slovům, jako je myšlenka, cit, šance atd. V komunikaci 

se i projevuje, že klient nerozeznává minulost od přítomnosti. V této fázi se lidé 

s demencí uchylují k automatismům a běžných frázím.

V poslední fázi demence člověk přestává úplně mluvit. Vyjadřování slov zcela mizí, 

nedokáže ani reagovat na jednoduchou otázku. Dokáže reagovat pouze na bolest, 

teplo, nebo chlad. [BUIJSSEN, 2006]
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Přibližně u 40 % nemocných se začnou projevovat deprese, halucinace a agresivita. 

Poruchy chování jsou častou příčinou vyčerpání rodinných příslušníků a také příčinou 

umístění do zařízení. Poruchy chování a změny nálad jsou vlastně vnějším projevem 

prožívané dezorientace.

 Deprese

Deprese je často výrazem bezmocnosti a úzkosti. Lidé se na sebe zlobí, jsou frustrováni 

a tím vzniká deprese. Často pociťují úzkost, osamocenost, pocity viny a únavu. Díky

depresí se zhoršuje paměť a pozornost. Lidé v depresi nejsou schopni smysluplné 

činnosti a ztrácejí zájmy. Mohou se projevit sebevražedné sklony. Dále dochází 

k poruchám spánku. V depresi jedinec hůře usíná, dříve se budí. Zpravidla se mění 

i chuť k jídlu.

Za vznikem deprese stojí reakce na nějakou stresovou situaci, poškození mozku, 

nebo může být způsobena různými léky např. hormonální antikoncepci.

Léčivem proti depresi bývají antidepresiva, ta mohou předepisovat praktičtí lékaři 

a psychiatři. Silnějšími léky jsou antipsychotika, ale také se využívají i elektrošoky. 

http://cs.wikipedia.org, 2

Deprese u Alzheimerovy choroby: když se začnou příznaky Alzheimerovy choroby 

zhoršovat a jsou již některé běžné každodenní činnosti nemožné, obvykle nastoupí 

depresivní nálady. Depresi pociťuje jako hluboké zklamání, který nemocný pociťuje, 

když nemůže překonat pocity být sám sebou. Jestliže deprese ovládnou život člověka 

se senilní demencí, informujeme lékaře. [http://www.vzpominkovi.cz, 4]

 Apatické a úzkostné chování

K tomuto typu chování dochází stejně jako k agresivitě tedy bez jakékoliv příčiny. 

Jediné, co můžeme udělat, je snažit se člověka s demencí uklidnit. Další úzkosti 

se mohou týkat spletené minulosti s přítomností. V tomto případě nevyvracíme 

jeho představy, jen dáme najevo, že mu rozumíme. [http://www.vzpominkovi.cz, 4]
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 Halucinace

Halucinace je vjem bez reálného podnětu, ale člověk jí prožívá jako realitu. Halucinace 

je většinou známkou psychických problémů. Objevují se při nádorovém onemocnění, 

schizofrenii, epilepsii a po úrazech.

Halucinace se dělí na zrakové a sluchové. U zrakových halucinací se z pravidla vyskytují 

celé postavy, úplné scény. Člověk vnímá objekty jako menší nebo naopak vidí vše 

veliké. Sluchové halucinace jsou vnímány jako hlasy jedné či více osob, mohou patřit 

známým i neznámým lidem. Hlas může něco přikazovat, radit nebo člověka chválí 

a druhý ho naopak kritizuje. Další halucinace, které rozeznáváme hmatové, pohybové, 

grafomotorické, orgánové (zkamenění, odumření),… atd. http://cs.wikipedia.org, 6]

Podezíravost a halucinace u Alzheimerovy nemoci: Postupem času se začne 

prohlubovat i zmatenost, která nemocného obklopuje, až nakonec začne podezírat své 

blízké. Svou rodinu, nebo pečovatele může obviňovat z toho, že mu kradou věci, chtějí 

ho otrávit apod. Tento typ bludů se nazývá paranoidní bludy. Oproti tomu halucinace 

se projevují, tím že člověk vidí či slyší věci nebo lidi, které ve skutečnosti vidět nelze. 

Halucinace i paranoidní bludy jsou většinou vyvolány nejistotou a strachem. 

[http://www.vzpominkovi.cz, 4]

 Agresivita

Agresivita se může objevit u lidí s nadměrnou konzumací alkoholu, nebo drog. Agrese 

se může projevit i při úraze. Příčin a forem agrese je nepřeberné množství, hlavní 

členění je na agresi fyzickou a verbální. 

Agresivita a podrážděnost u Alzheimerovy choroby: Agresivita se u lidí 

s Alzheimerovým onemocněním může projevovat úplně bez důvodu. Pečovatel 

se nesmí cítit dotčen a musí si uvědomit problematiku tohoto onemocnění. Většinou to 

je reakce na pocity zmatenosti a úzkosti, ne na pečovatele. Agresivita může být 

i příčinou neschopnosti vyjádřit se, když má člověk například potřebu močení či stolice

nebo bolest hlavy apod. Při projevu agresivity nesmíme dávat najevo strach, zkusíme 

upoutat pozornost na něco jiného. Pokud by byly záchvaty agresivity velmi časté, je 

nutné poradit se s lékařem. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]
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Již zmíněné symptomy mohou u každého probíhat odlišně. Na projevy příznaků 

se podílí i typ osobnosti a psychický stav pacienta.

2.4.3 Stádia Alzheimerovy nemoci

Vývoj Alzheimerovy choroby lze rozdělit na tři stádia.

 První stadium

Této fázi si nemusíme ani všimnout. Příznaky jsou mírné. Začíná se zhoršovat paměť, 

zhorčuje se i orientace v čase a v místě. Pacienti nejsou průbojné, jsou spíše 

nerozhodné a nejisté, často hledají vhodná slova.

V prvním stadiu si lidé začínají uvědomovat, že se s nimi něco děje, jsou zmateni 

a často začnou trpět depresemi. Prozatím jsou ještě samostatní, potřebují jen mírný 

dohled. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

 Druhé stadium

Kondice v této fázi hodně kolísá. Pacient je zcela závislí na cizí pomoci. Toto stadium je 

charakteristické výpadky paměti, nepoznávají ani členy rodiny, neorientují 

se ve známých prostorech. Klient potřebuje pomoc se sebeobsluhou, s mytím, 

oblékáním apod. Začíná být obtížná komunikace, klient špatně rozumí řeči, ale hůře 

se i vyjadřuje. Mohou se vyskytnout bludy, halucinace, agresivita. Tyto příznaky 

většinou označují přechod do třetího stadia. V tomto stadiu začíná být problém 

i s inkontinencí. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

 Třetí stadium

Člověk je již zcela závislý na ošetřovatelské péči. O tomto stadiu hovoříme, jako o fázi 

pokročilé demence.

Třetí stadium provází obtíže při příjímání potravy. Klient je dezorientován, má 

problémy s jakýmkoliv navázáním slovního kontaktu. Začínají být i obtíže s chůzí. 

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]



21

2.4.4 Diagnostika

Diagnóze Alzheimerovy nemoci předcházejí dva až pět let změn, jak v psychickém stavu 

tak i pokles slovní plynulosti.

Poruchy slovní paměti jsou jedním z příznaků předpovídajících pozdější vývoj 

Alzheimerovy nemoci. Jazyk je při vývoji nemoci zpočátku rovněž uchován, řeč je sice 

plynulá, nicméně je obsahově prázdná. Význam slovních spojení je nutné hledat, 

nemocní sami často hledají slova. Nemocní jsou většinou přesvědčeni, že jim nic není, 

a léčbu odmítají. BUIJSSEN, 2006

Důležitým vyšetřením je vyšetření poznávacích funkcí pomocí testů. Toto vyšetření 

bývá krátké, zpravidla trvá jen půl hodiny. Podrobný test trvá maximálně dvě hodiny. 

Test obsahuje různé otázky, které jsou zaměřeny na kognitivní schopnosti, to zahrnuje 

paměť, pozornost, logické uvažování a motorické úkoly. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, 

NOVÁKOVÁ, 2008]

Dalším nezbytným vyšetřením je vyšetření hlavy. Vyšetřovacími metodami hlavy je CT

a magnetická rezonance, provádí se za účelem vyloučení jiného onemocnění, 

které se projevují obdobnými příznaky.

Provádí se podrobné klinické vyšetření, které vylučuje jiné chorobné stavy nebo 

onemocnění, které vyvolávají stejné příznaky jako Alzheimerova nemoc. 

[http://www.vzpominkovi.cz, 3]

Nejpřesnější diagnózou Alzheimerovy choroby je vyšetření mozkomíšního moku 

na hladinu tau proteinu a amyloidu. Toto vyšetření není dosud běžné, proto zatím platí 

správně provedené testy, většinou též s dobrou přesností.

Odborní lékaři, kteří se věnují problematice senilní demence, jsou: neurologové, 

geriatři a psychiatři, neoropsychologové. [http://www.vzpominkovi.cz, 3]
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2.4.5 Léčba

Důležitou součástí léčby i prevence je vlastní aktivita. Procvičování paměti a jiných 

kognitivních funkcí je velmi účinné pro oddálení vzniku onemocnění i zpomalení 

rozvoje choroby.

Jelikož dosud nejsou známy přesné příčiny Alzheimerovy choroby, neexistuje žádná 

léčba, která by vedla k úplnému vyléčení.

Základními léky jsou antidepresiva, neuroleptika, anxiolytika, hypnotika. Bohužel 

to jsou jen léky, které zmírňují příznaky nemoci, zahrnující neklid, nespavost, deprese, 

agresivitu. Všechny zmíněné léky jsou výhradně na lékařský předpis. Špatné dávkování 

způsobuje inkontinenci, zmatenost apod. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 

2008]

 Hypnotika

Léky pro navození a udržení spánku. Hypnotik existují dva druhy. První z nich jsou 

Benzadiazepíny, střednědobě působící léky, které začínají působit rychle a proto 

se i rychle z těla vyloučí. Mají i anxiolytický účinek tedy odstranění strachu, příkladem 

je Diazepam. Barbituráty jsou druhým typem. Barbituráty jsou charakteristické tím, 

že se dobře vstřebávají, ale pomalu vylučují. Tyto léky mohou způsobit otravu, 

která se projevuje nespavostí, nevolností, halucinacemi, poruchou řeči, depresí,… atd. 

Vhodným příkladem je Rohypnol.

 Neuroleptika

Léky ovlivňující duševní stav. Používá se hlavně u psychických poruch jako jsou neurózy 

(změny nálad) a psychózy (bludy a halucinace). Projevy sice zmírňují, ale neléčí 

primární příčinu. Tlumí hlavně psychický neklid, stavy úzkosti a strachu, potlačuje 

i agresivitu. Např. Haloperidol, Melperon.

 Anxiolytika

zmírňují pocit strachu a úzkosti. Anxyolytika působí přes CNS (centrální nervová 

soustava). Aplikují se i při bolestivých stavech. Jejich nežádoucím účinkem je zvýšená 
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chuť k jídlu, s tím je spojena nadváha, psychická závislost, poruchy menstruace. Např. 

Diazepam, Oxazepam.

 Antidepresiva
používají se při dlouhodobé zhoršené náladě, která se vyznačuje pocitem smutku 

a beznaděje. Antidepresiva odstraňují projevy depresí. Jako nežádoucí účinky 

se popisují poruchy chůze, spánku, nadměrné pocení, retence, únava. Nejznámějším 

lékem je Citalopram.

Nefarmakologická léčba se zaměřuje na zlepšení komunikace nemocného s pečujícím 

a na zachování, co nejlepší kvality života. Patří sem postupy jako je validace, 

reminiscenční terapie, kognitivní terapie a bazální stimulace. Základem bazální 

stimulace je získat co nejvíce informací o nemocném (co má a co nemá rád). Ptáme 

se na barvu, vůni, oslovení, teplotu apod. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 

2008]

2.5 Péče o člověka se senilní demencí

2.5.1 Domácí prostředí

Péče o člověka se senilní demencí je velmi složitá a náročná. V péči o postiženého 

se senilní demencí si musíme uvědomit, že mu sice máme pomáhat, ale nedělat 

za něj věci, které sám zvládne. Tím nemocnému pomáháme zachovat si soběstačnost. 

Další důležitou zásadou v péči o seniora je, nechovat se k němu jako k dítěti, 

i když občas nám tak může připadat, musíme si stále uvědomovat, že je to dospělý 

člověk.

 Stravování

Stejně jako u každého jiného člověka strava musí obsahovat bílkoviny, tuky, sacharidy, 

minerály, vitamíny a dostatek tekutin. Zdravá strava zajišťuje energii a reguluje procesy 

v těle.
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V domácnosti, kde žije člověk se senilní demencí, se doporučuje zamezit přístup 

k nebezpečným chemikáliím, včetně mycích prášků a roztoků. To vše z důvodu, 

že senior by to mohl zaměnit s jídlem.

V posledních fázích nemocný zapomíná jíst příborem, proto je vhodné stůl 

vždy prostřít, aby bylo zřejmé, že nyní bude jíst. Jídlo se rozkrájí na menší kousky, maso 

můžeme rozemlít. Strava se dá doplňovat koktaily prodávanými v lékárnách, 

které zajišťují dostatečný příjem živin.

Velký pozor dáváme na podávání horkého jídla, jelikož nemocný nemusí již rozeznat 

teplotu, tudíž hrozí opaření. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

 Vyprazdňování

Existují kompenzační pomůcky, které mohou usnadnit používání toalety (madla, 

zvýšený klozet). Toaleta by měla být snadno dostupná, vhodné je, když se tam v noci 

může svítit, aby bylo zřetelné, kde toaleta je.

Pokud začne mít senior problém s inkontinencí, každé dvě hodiny ho odvedeme 

na toaletu a o nastalé změně stavu informujeme lékaře.

U starších lidí je zácpa obvyklý problém. Zácpu neboli obstipaci způsobuje málo pohybu 

a některé léky. Prevencí zácpy je strava bohatá na čerstvou zeleninu, ovoce a jídla 

obsahující hodně vlákniny. Doporučuje se pít hodně tekutin, vyhýbat se sýrům, rýži, 

banánům atd.

Lidé s demencí mají často větší problém s tím, že nestihnou včas nalézt toaletu. 

Inkontinence stolice není tak obvyklá, ale může se stát, že se pacienti nestihnou včas 

svléci, proto by měli mít oblečení jednoduché pro manipulaci. [TOŠNEROVÁ, 2002]

 Oblékání

Postupem času člověk s demencí začne mít problém vykonávat běžné denní aktivity 

a to i oblékání a svlékaní. Přestane si uvědomovat, že si má měnit prádlo a převlékat 

se. V takovém případě připravíme oblečení v pořadí, jak si ho bude oblékat. Vyhýbáme 

se oblečení se složitým zapínáním, aby se mohl co nejdéle oblékat a obsluhovat sám. 

[HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]
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 Spánek

Nespavost se u demence vyskytuje velmi často. Poruchy spánku souvisí s neschopností 

absorbovat dojmy a informace. Nespavosti se dá do určité míry předcházet tím, 

že senior nebude pít kofein po páté hodině, pokoj se na noc zatemní, důležitá je 

pohodlná matrace, vhodná teplota v pokoji. Pečovatel by měl zajistit klidný večer, 

bez významných událostí a bez mimořádné fyzické a mentální námahy. Dále se stanoví 

režim, aby postižený s demencí chodil každý den, ve stejný čas spát a ve stejný čas se 

i budil. Důležité je dohlížet na to, aby nedošlo ke spánkové inverzi. U člověka s demencí 

je velmi běžné, že se mu převrátí den a noc, proto na něj dohlížíme, aby nedřímal přes 

den. [BUIJSSEN, 2006]

 Toulání

Vycházení z domu seniora se senilní demencí je obtížný problém pro pečovatele, 

který se jen těžko zvládá.

Příčinou bývá, že lidé s demencí ztrácí sebekontrolu a nejsou schopni utišit touhu jít 

se projít. Tento problém bývá s lidmi s demencí, kteří jsou fyzicky ve formě. Touha 

chodit může být podmíněna tím, že byl senior celý život zvyklý chodit. Příčinou také je 

prostředí, kde se senior necítí dobře a vnímá ho nepříjemně, ale existují i povzbuzující 

prostředky, kterými jsou například káva, cigarety, nebo také hezký výhled apod. 

Poslední a asi nejčastější příčinou toulání je, že se senior s demencí v domácím 

prostředí cítí jako v cizím bytě a může hledat svůj dům, své rodiče. I když je ve svém 

domově, necítí se jako doma.

Jestliže pečovatel chce zabránit toulání, musí zjistit hlavní příčinu. Pro uklidnění 

a utlumení existují léky, tím se může nutkání chodit zmenšit, bohužel jsou s těmito léky 

spjaty časté pády a poruchy soustředěnosti. Do všech částech oděvu se umísťují 

identifikační kartičky, nebo identifikační náramky, řetízky. Pokud to pečovatel 

nezvládá, nebo nemá dostatek času hlídat seniora s demencí, zbývá jen jedna možnost 

a to sehnat nějaké zařízení, kam lze umístit seniora s demencí. [BUIJSSEN, 2006]
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2.5.2 Bezpečnost domácího prostředí

V prostředí, kde žije člověk s demencí, by se neměly provádět časté změny. Změny 

by se měly provádět postupně, dle stavu onemocnění. Je zcela běžné, že nemocný jde 

a bere do rukou věci a pak je pokládá zas na různá místa. Proto důležité věci, 

jako například klíče, ukládáme mimo dosah nemocného.

Kuchyně se může stát nejnebezpečnějším prostředím v bytě. Je zapotřebí, aby veškeré 

kuchyňské zařízení bylo bezpečné. Například je vhodnější elektrický sporák, pokud 

to jde tak zajistíme, aby z kohoutku netekla příliš horká voda, protože by se mohl 

člověk s demencí opařit, jelikož se mu mění vnímání bolesti.

V koupelně je nutné odstranit zámek. Odstraňují se i všechny předložky, 

aby nezpůsobily pád. V koupelně nesmí být ani prací a čisticí prostředky, nemocný by 

si je mohl splést s pitím či jídlem. Do vany se umisťuje protiskluzová podložka a větší 

investicí je neklouzavá podlaha v celé koupelně.

Pokud jsou v domě či bytě schody, potáhneme je protiskluzovým materiálem, po obou 

stranách dáme pevné zábradlí.

Zrcadla by se měla omezit na minimum, protože člověk s demencí se v zrcadle nemusí 

poznat a může ho zmást.

Sledování televizoru je nejčastější trávení času v domácím prostředí. Lidé trpící 

Alzheimerovou chorobou nemusí rozeznávat, co je fikce a co realita. Proto sledujeme 

pořady, na které se dívá. Není výjimkou, že se nemocný dává do diskuse s postavami 

z obrazovky.

S postupujícím zhoršování nemoci, se zhoršuje i koordinace pohybu a zvyšuje se riziko 

pádu. Proto se odstraňují koberce, podlahy se ani neleští a odstraňují se všechny 

předměty, o které by mohl nemocný zakopnout.

V domácnosti, kde se vyskytuje člověk nemocný Alzheimerovou chorobou se vždy

zamykají hlavní dveře, aby se zabránilo případným odchodům. Ke dveřím nedáváme 
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boty ani kabát, to by mohlo nemocného také podněcovat k odchodu. [HOLMEROVÁ, 

JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

Je možné, že přijde chvíle, kdy už pečovatel není schopen se sám postarat o člověka 

s demencí. Nelze přesně říci, kdy tento okamžik nastane.

Hledání vhodné instituce není dobré odkládat, jelikož takovýchto zařízení je 

nedostatek. Vhodné by bylo vyhledat více těchto zařízení. Toto rozhodnutí můžeme 

oddálit pomocí pečovatelské služby. Pečovatelka zajistí asistenci při každodenních 

aktivitách. Problém může nastat s tím, že lidé trpící senilní demencí nemají důvěru 

k cizím lidem.

V některých případech umístění do zařízení doporučí lékař.

I když to je těžké rozhodnutí, určitě pečovatel ucítí i úlevu, protože břemeno 

zodpovědnosti převezme někdo jiný. [http://www.vzpominkovi.cz, 5]

2.5.3 Pečovatel 

Se vznikem onemocnění se nemění jen život nemocného, ale mění se život celé rodině. 

A jen málo lidí dokáže převzít odpovědnost a úkoly související s péčí o člověka.

Zásady, kterými by se měl pečovatel řídit, jsou:

 mít alespoň jeden den v týdnu volno,

 sedm až devět hodin spánku,

 stále udržovat kontakty s přáteli i příbuznými,

 užívat pouze předepsané léky,

 pravidelná strava.

[TOŠNEROVÁ, 2002 ]

Je zcela normální, že pečovatel začne pociťovat smutek z toho, že jeho milovaná osoba 

není již taková jaká bývala, ale stále si musí uvědomovat, že právě nyní ho potřebuje 

nejvíce. Pokud se pečovatel stará o svého rodiče, dojde k výměně rolí. Rodič se stane

zcela závislý na svém dítěti. Obě strany se musí s touto změnou vzájemně vyrovnat.

Také mohou nastat pocity jako stud a rozpaky a to z důvodu různého chování 

nemocného Alzheimerovou chorobou.
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Pocity provinilosti pečovatele za to, že cítí stud, nebo obavy ze své nedostatečné 

poskytované péče.

Všichni pečující potřebují sdílet své pocity a vědět, že i jiní lidé mají stejné problémy. 

Proto vznikly svépomocné skupiny pečujících. Návštěva svépomocných skupin nevyřeší 

problémy, mohou pomoci. [HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008]

Pečovatel musí být schopen zajistit nemocnému čisté a bezpečné prostředí, výživné 

jídlo, čisté ložní prádlo a oděv. Peníze člověka, o kterého se pečovatel stará, musí být 

využity čestně a v jeho prospěch. Neposkytnutí péče je formou zneužívání. Pečovatel 

nesmí samozřejmě tělesně, psychicky či fyzicky zneužívat osobu, které péči poskytuje.

V České republice neexistuje žádná právní úprava řešící problematiku pečovatelů např. 

práva a povinnosti pečovatelů. Existují však právní předpisy, které lze uplatnit 

při špatné péči či dokonce týrání. [TOŠNEROVÁ, 2002 ]

2.5.4 Institucionální péče

Institucionální péče se řídí stejnými pravidly jako péče v domácím prostředí. Největším 

problémem v různých zařízeních je obava, aby senior se senilní demencí nepozorovaně 

neopustil zařízení, kde žije. Proto instituce, které přijímají tyto klienty, musí mít 

speciální opatření, nebo může přijmout jen imobilního klienta. Speciálních zařízení 

pro klienty se senilní demencí je prozatím velmi málo

2.6 Možnosti pomoci od státu

2.6.1 Sociální dávky

 Příspěvek na péči

Dávka, která nahradila příspěvek na bezmocnost , je vyplácena zároveň s důchodem. 

Slouží ke krytí částečných nákladů k zajištění péče o vlastní osobu, umožňuje klientovi, 

aby se sám rozhodl, jakou formu využije (úklidy, donášky obědů,…).

Je to pravidelná měsíční částka, do budoucnosti tato částka bude kombinována 

v částce finanční a úhradě na služby.



29

Příspěvek na péči náleží osobě závislé na pomoci druhé osoby z důvodu nepříznivého 

zdraví.

Při žádosti o příspěvek na péči se posuzuje samostatný pohyb, zajištění stravy, 

přijímání stravy, hygiena, nákupy, orientace,… Po sociálním šetření je žádost občana 

poslána na posudkovou komisi, kde lékař hodnotí zdravotní stav na základě písemné 

zprávy ošetřujícího lékaře. Svůj posudek pak pošle zpět úřadu a úřad vyhotoví 

rozhodnutí, proti kterému se může občan odvolat (v konkrétním stupni závislosti).

Stupně závislosti:

Tabulka číslo 1

Stupeň Do 18 let [Kč] Nad 18 let [Kč]

1. 3000 800

2. 5000 4000

3. 9000 8000

4. 12000 12000

[ZDROJ VLASTNÍ]

 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

Tuto dávku poskytuje úřad s rozšířenou působností. Poskytuje se občanu těžce 

zdravotně postiženému, může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, 

kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. 

Příspěvek se neposkytuje, jestliže potřebnou pomůcku hradí příslušná zdravotní 

pojišťovna.

 Příspěvek na úpravu bytu

Je to též jednorázová dávka sociální péče. Poskytuje se občanům s těžkými vadami 

pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost, nevidomým, 

neslyšícím apod. Příspěvek se vztahuje na byt, který se užívá k trvalému bydlení. 

Do úprav lze například zahrnout vchody, podlahy, nábytek, dveře, přizpůsobení 

koupelny, atd.
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Výše příspěvku může činit až 70 procent výdajů.

 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu 

motorového vozidla

Obligatorní dávka sociální péče se poskytuje občanovi s vadou pohybového ústrojí, 

který vozidlo používá pro svou dopravu a zdravotní stav mu nedovoluje cestovat 

hromadnou dopravou. Poskytuje se též rodičům dítěte staršího 3 let, který je mentálně 

či fyzicky postiženo. Výše může nejvíce činit 100 000 Kč.

 Příspěvek na provoz motorového vozidla

Poskytuje se občanovi, který je vlastníkem či provozovatelem motorového vozidla. 

Vozidlo používá pro svou dopravu, též manželky, dětí či jiné blízké osoby se zdravotním 

postižením. Dávka se poskytuje na jeden kalendářní rok. Občanům, kterým náleží 

mimořádné výhody III. stupně, mají nárok na 7 920 Kč, 3000 Kč náleží pro osoby 

s mimořádnými výhody II. Stupně.

 Příspěvek na individuální dopravu

Podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku je, že se občan pravidelně individuálně 

dopravuje a není vlastníkem motorového vozidla. Týká se občanů trpících fyzickým 

postižením a nevidomým. Dávka se poskytuje na rok a činí 6 500 Kč.

 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Týká se občanů starších jednoho roku s těžkým zdravotním postižením. Zdravotní stav 

posuzuje lékař. Jsou to výhody, které vyplývají z přiznání TP, ZTP a ZTP/P např. 

bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená místa k parkování apod..

 Bezúročné půjčky

Bezúročná půjčka se poskytuje občanům, kterým byl přiznán příspěvek na zakoupení 

motorového vozidla. Výše půjčky může být až 40 000 Kč. Půjčka se musí splatit do 5 let.

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují kontaktní místa příslušných 

úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. 

oprávněné osoby.
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 Sociální služby

Prostřednictvím sociálních služeb se zajišťuje stravování, ubytování, chod domácnosti, 

ošetřování i poradenství.

 Sociální poradenství

Poskytuje se osobám v nepříznivé životní situaci. Základní poradenství se poskytuje 

ve všech druzích sociálních služeb.

 Sociálně zdravotní služby

Tato služba je určena pro osoby, které již nepotřebují akutní lůžkovou péči, ale přesto 

potřebují pomoc druhé osoby.

Sociálně zdravotní služby se poskytují v pobytových zařízeních sociálních služeb 

nebo v pobytových zdravotnických zařízeních.

 Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje občanům v domácím prostředí. Služba zahrnuje zvládání 

běžných úkonů, pomoc při hygieně, zajištění chodu domácnosti, také pomáhá 

k navazování kontaktů. Osobní asistence se poskytuje za úplatu.

 Pečovatelská služba

Poskytuje se osobám, které potřebují pomoc druhé osoby. Služba zahrnuje pomoc 

při hygieně, poskytnutí stravy, zajištění chodu domácnosti atd. Služba je za úplatu 

v přirozeném i ve speciálním zařízení.

 Odlehčovací služby

Odlehčovací služby se poskytují lidem se zdravotním postižením a seniorům. Cílem je 

odlehčit pečující osobě. Fungují ambulantně i pobytově.

 Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba

Osoby se zdravotním postižením, s problémem s orientací a komunikací. Pomáhají 

vyřídit běžné úkony. Poskytuje se za úplatu.
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 Domovy pro seniory

Služba je určena pro seniory, zahrnuje zajištění stravy, hygieny, zdravotní péče, 

společenských kontaktů, aktivizační činnosti. Domovy seniorů fungují za úplatu.

2.7 Aktivizace

2.7.1 Definice

Aktivizace je proces, kterým jsou nejen senioři vedeni k nějaké činnosti. Aktivizací 

se zlepšuje motorika a některé dovednosti. Aktivizační činnost je vhodným vyplněním 

volného času skupin či jednotlivců.

2.7.2 Přehled aktivizací

 Simulační hry

Většinou jsou provázeny velkou zábavou. Vyžadují vnímavost a spolupráci. Klienti mají 

seznam věcí či informací, se kterými se musí dostat z daného problému. Simulační hry 

je vhodné doprovázet s rekvizitami. WALSH, 2005

 Pohybová cvičení

Pohybová cvičení odpovídají psychickým a fyzickým možnostem klientů. Cvičení mají 

různý charakter a formy Pohybové aktivity přispívají k rozvoji a udržení základních 

pohybových funkcí. Přírodní prostředí – park, hřiště, vycházky do okolní přírody, 

v zimních měsících posilovna. Součástí pohybové terapie jsou i individuální vycházky 

a výchovná práce s klienty imobilními.Pokud je to v možnostech zařízení měl by 

fyzioterapeut stanovit vhodné cviky a postupy dle schopností klientů. Cvičení 

zpříjemníme vhodnou hudbou. Při cvičení se seniory dbáme na udržení formy svalů 

a kloubů. WALSH, 2005
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 Relaxace

Relaxace je pro starší lidi velmi prospěšná, přináší zábavu i uvolnění, jak psychické 

tak fyzické.

Podmínky pro dobrou relaxaci:

- pravidelné cvičení dvakrát denně 10 až 15 minut

- pohodlné oblečení

- tiché, příjemné místo

- pohodlná poloha s narovnanými zády

- cvičení v pravidelnou dobu a v klidu

- pomalé dýchání

- koncentrace pozornosti

- uklidňující hudba

- příjemné vůně

Čím častěji se relaxuje, tím je větší účinek. Při relaxaci musí člověk vnímat své pocity

a vyvarovat se věcem, které mu nedělají dobře.

 Dechová cvičení

Tímto cvičením se okysličuje organismus, pročišťují se plíce prodýcháním tzv.":mrtvého 

prostoru". Klient se uvolní od svalového napětí a cvičení vnímá jako odpočinek.

Dýchání- do hrudníku, kdy se při nádechu rozšiřuje horní a střední část hrudního koše, 

a dýchání do břicha, kdy se uplatňuje spodní část hrudníku a břicho. Při relaxaci 

používejte břišní dýchání.

Bublání do vody - Jedná se o velmi účinné, jednoduché a přitom zábavné cvičení. Bublá 

se do sklenice vody. Bublání opakujeme několikrát denně a střídáme pomalé, rychlé, 

dlouhá, krátké nebo přerušované bublání. Člověk se během cvičení nadechuje nosem 

a vydechuje ústy.

Pozorování svého dechu – V leže na zádech se sleduje vlastní nádech a výdech. 

Všímáme si, jak vzduch vstupuje do nosní dutiny, prochází nosohltanem, průduškami 
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až do plic (klientovi to říkat na hlas) – po chvilce zastavení pak opačnou cestou 

vystupuje. Upozorňujeme, že při vstupu do nosu je o něco chladnější než při výstupu. 

Všímáme si pohybu břišní stěny, hrudníku, klíční kosti jak se při nádechu objem hrudi 

zvětšuje a při výdechu zmenšuje. Mělo by dojít ke zpomalení a zklidnění dechu.

 Muzikoterapie

Plní funkci psychoterapeutickou. Pomáhá k odreagování, napětí, zklidnění, zlepšení 

nálady, odbourává negativní bloky a zábrany (řečové…), rozvíjí hudebnost klientů 

a jejich rytmické a pohybové dovednosti.

Vnímání hudby je nenáročná činnost, která může vyvolávat různé vzpomínky. Hudba 

rozvíjí představivost, vyvolává různé pocity a myšlenky.

Cvičení s hudbou má také hodně variant. Můžeme hádat písně, nebo dle poslechu 

hádáme hudební nástroj. WALSH, 2005

 Malování, kreslení

Malování a kreslení napomáhá zvyšovat schopnost vnímání, všestranně formuje 

člověka a podněcuje k obnovení nového. Existuje spousta možností např.: kresba 

suchým pastelem, kombinace voskových pastelů s černou tuží, kresba na vlhký 

podklad, malba temperami, tisk z linorytu, ….apod.

K výtvarné činnosti klienta nesmíme nutit. Při této aktivizaci stále klientům 

připomínáme, že nejde o uměleckou činnost. [KLUSOŇOVÁ, ŠPIČKOVÁ, 1988]

 Tradiční ruční práce

Tradiční ruční práce zahrnují pletení, háčkování, vyšívání, ruční šití, šití na stroji. 

Přihlížíme k mentálním schopnostem klienta. Pracuje se převážně s jehlou, háčkem 

a s jehlicemi, proto tedy dáváme pozor, aby nedošlo ke zranění. Při šití na stroji musí 

být klient řádně poučen o správném držení látky. [KLUSOŇOVÁ, ŠPIČKOVÁ, 1988]

 Paměťové cvičení a reminiscence

Je-li klient vyzván, aby se zúčastnil aktivity, má obvykle spoustu otázek. Aktivizační 

pracovník věnuje dostatek času rozhovoru během kterého získává důvěru vybraného 

jedince a seznámí seniora s podrobnostmi.
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Uspořádání skupiny je velmi důležitým faktorem komunikace ve skupině. Ideální je, 

když lidé mohou sedět v kroužku u stolu v menší místnosti, to působí důvěryhodněji 

a usnadňuje komunikaci. Optimální je, když každý vidí na každého.

Nejčastějšími podněty, které vyvolají vzpomínky je stará fotografie, staré filmy, 

hudební nahrávky, historické mapy, dobové předměty, atd.

Tématem skupinových rozhovorů může být místo odkud pochází, dětství, hry, oblíbené 

činnosti, rodinný život, manželství, láska, sex, oblíbená jídla, děti a vnoučata, školní 

léta, taneční, bály, zaměstnání,…apod. Jakýkoliv příspěvek od seniora s demencí je 

hodný ocenění a je zapotřebí podpořit jejich reakci. Existují zásady při práci 

se seniorem postiženém demencí. Jedna z nich vysvětluje, že rozpoznání je pro klienta 

s demencí snadnější než vzpomínání. Senior lépe reaguje na vyprávění jeho zážitků, 

na daný okamžik si často vzpomene a obvykle mu to umožňuje se zapojit 

do komunikace. On sám má problém s vybavením dřívějších zážitků. Senior 

se povzbuzuje a podporuje v jeho silných stránkách např. v paměti dlouho zůstávají 

melodie a texty písní. Klient s demencí potřebuje na odpověď více času, nesmí 

se pobízet a nesní být pod tlakem. Jestliže senior zapomene, co říkal, zopakujeme 

mu to. Při aktivizacích se zapojují smysly, aby si senior zkusil, jak je věc těžká, jak voní. 

Všechny důležité události se stále připomínají, mluví se i o detailech. Některým 

seniorům, kteří mají problém s vyjadřováním usnadní komunikaci, naučí-li se 

vyjadřovat malováním.

Cílem těchto reminiscenčních cvičení je se setkat s lidmi, vzájemné poznání, sdílení 

prožitků, zlepšit si náladu a pobavit se, zároveň zlepšit komunikaci mezi klienty 

a zvyšovat sebevědomí seniorů. Také je to příležitost k životní rekapitulaci. 

Reminiscence je smysluplná aktivizace, která podporuje psychiku a stimuluje 

přemýšlení a zvídavost. Jeden z hlavních cílů je socializace klienta s demencí. 

[JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010]

V pozdějším věku je paměťové cvičení velmi důležité. Žádné cvičení není úplně vhodné 

pro každého seniora. Paměťovým cvičením se procvičuje i pozornost a vnímání.

Při procvičování paměti se používá přísloví. Nejčastěji se používá metoda hádání druhé 

části přísloví či rčení. Následně se může rozvést diskuse. Kriskrosové hry, synonyma, 

postupy, mluví se o tom, jak se co dělá např. co potřebuji k přípravě snídani, 

jak obvykle postupuji, také připomínání, křížovky a doplňovačky.
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3 Praktická část

3.1 Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

Středisko Benátky nad Jizerou

[www.domovuanezky.cz, 7]

Cílovou skupinou Domova U Anežky jsou senioři. Služby se poskytují seniorům, ve věku 

60 let a výše, kteří dosáhli věku pro starobní důchod a lidmi, kteří potřebují kvůli 

snížené soběstačnosti v péči o sebe a svou domácnost každodenní pomoc či podporu 

druhé osoby, kterou nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami. 

Přednost se dává uchazečům, kteří mají trvalé bydliště na území Středočeského kraje, 

nebo zde dlouhodobě žili.

Poskytuje služby seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém 

prostředí, kteří potřebují podporu a pomoc druhé osoby a nelze ji zvládnout rodinou 

ani jinými sociálními službami. Poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, 

která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší 

soběstačnost. Usilování o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu 

doma.

Domov U Anežky poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 

http://www.domovuanezky.cz/
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činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Domov má 19 jednolůžkových a 23 dvoulůžkových pokojů tzn. šedesát pět lůžek. Každý 

pokoj má balkón nebo terasu.

Můžeme zde najít pokoje pro jednoho, nebo dva klienty. Oba typy pokojů mají sprchu, 

umyvadlo, WC, nábytek, polohovací lůžka, noční stolky, křesly, lednicí, televizorem 

a radiopřijímačem. V předsíni jsou vestavěné skříně. Samozřejmě je tu možnost 

dovybavení. Každé patro má koupelnu se zvedací vanou pro méně pohyblivé klienty. 

K dispozici je jídelna, kuchyňka, která je vybavena mikrovlnou troubou a rychlovarnou 

konvicí. Klienti mají možnost využití televizního přijímače, DVD, počítače s připojením 

k internetu, tiskárnu, knihovnu, denní tisk a časopisy. Ubytování zahrnuje úklid, 

zabezpečení praní a žehlení osobního a ložního prádla.

Strava je upravena věku a zdravotnímu stavu klientů. Klienti si mohou vybírat ze dvou 

hlavních jídel. Strava se poskytuje pětkrát nebo šestkrát denně. Klienti mají možnost 

výběru běžné či diabetické stravy. Tekutiny mají k dispozici celodenně.

S každým se vytváří individuální plán, při kterém si klient stanovuje své osobní cíle, 

přání, kterých by chtěl dosáhnout.

Ošetřovatelská a zdravotnická péče je přítomna 24 hodin denně. V domově ordinuje

dvakrát týdně praktický lékař.

Na přání klienta se v domově poskytují i fakultativní služby. Do těchto služeb 

je zahrnuta kadeřnice, pedikúra a masáže, dále pak doprovod na soukromé akce, 

vklady a výběry z vkladních knížek.

Za ubytování se hradí v jednolůžkovém pokoji 160 Kč/den nebo dvoulůžkovém pokoji 

150 Kč/den. Strava normální činí 128 Kč/den, diabetická 139 Kč/den.

Součástí domova je i kavárna. Kavárna v Domově U Anežky nepůsobí dlouho. 

Slavnostní otevření proběhlo v květnu roku 2010. Kavárna je otevřena každý den 

od půl desáté do jedenácti hodin a odpoledne od půl druhé do pěti hodin. Nabízejí 

se kávy, klient má i možnost koupit si sladkosti, hygienické potřeby apod. Kavárna je 

velmi oblíbenou součástí domova.
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3.2 Pracovníci v sociálním úseku

Mezi pracovníky patří pracovníci v přímé péči, zdravotní sestry, vedoucí sociálního 

úseku, vedoucí ošetřovatelsko – zdravotního úseku, účetní, vedoucí ekonomického 

úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí technického úseku, sociální pracovník 

a pracovník sociální péče – sociální úsek.

Pracovník sociální péče rozvíjí individuální manuální zručnosti klientů, zajišťuje 

materiály a pomůcky pro pracovní výcvik klientů, provádí sociálně pracovní postupy, 

zabezpečuje zájmové kulturní činnosti v zařízení sociální péče.

Pracovník musí znát pravidla jednání s klienty a specifické vlastnosti cílové skupiny 

klientů. Též by měl ovládat komunikaci s klienty s různými typy. Pracovník v sociálních 

službách by měl znát metody aktivizace a metody motivace seniorů.

Pracovník v sociálních službách organizuje svou práci, používá standardy kvality. Musí 

umět naslouchat, být asertivní a empatický, vnímavý i objektivní.

Vlastnosti, které by pracovník měl mít, jsou nezištnost, nekonfliktnost a spolehlivost. 

Pracovník v sociálních službách pracuje převážně s emocemi přitom musí stále 

respektovat práva klienta.

Pracovníci sociální péče nebo-li aktivizační pracovníci pracují každý den kromě víkendu. 

V Domově U Anežky jsou nyní tři aktivizační pracovnice, díky tomuto počtu 

se pracovníci mohou věnovat klientům více individuálně.

Sociální pracovník poskytuje sociálně právní poradenství, provádí analytickou 

a metodickou péči v zařízení sociální péči. Vytváří podmínky pro zapojování klientů 

do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče.

Nutné je minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce. Sociální pracovník 

vede sociální šetření u zájemců o službu, komunikuje s klientem i rodinnými 

příslušníky. Dále pak zná specifické vlastnosti cílové skupiny klientů, právní předpisy 

a standardy kvality.

Samozřejmostí pro sociálního pracovníka je znalost agendy související s výkonem 

pozice sociálního pracovníka.

Sociální pracovník jedná se zájemci o službu a následně vypracovává záznam, vede 

seznam zájemců o poskytování služby a jednou ročně provádí aktualizaci všech žádostí. 

Připravuje smlouvu o službě a provádí měsíční vyúčtování. Sociální pracovník 
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zabezpečuje a podílí se na výplatách důchodu. Provádí administrativní práce spojené 

s úmrtím klienta, sepisuje protokol pro dědické řízení a dle potřeby se účastní 

notářského řízení. Stejně jako pracovník sociální péče se podílí na kulturní činnosti 

klientů.

Sociální pracovník v Domově U Anežky je jen jeden, nevěnuje se jen administrativní 

práci, ale sám též vytváří různé aktivity pro klienty domova.

3.3 Vlastní průzkum

3.3.1 Dotazník

Ke zjištění potřebných údajů pro Absolventskou práci jsem použila metodu 

anonymního dotazníku. Příklad dotazníku uvádím v příloze (viz. Příloha č. 1).

Cílem mého výzkumu bylo zjistit pohled lidí na stáří a na seniory vůbec. Také mě velmi 

zajímalo, jak vlastně lidé nahlíží na seniory, na život v důchodu a také jestli se obávají 

svého stáří.

Respondenti, kterých jsem se dotazovala, byli muži i ženy ve věku od čtyřiceti let 

do šedesáti let.

Použila jsem náhodný výběr ve formě dotazníku. Dotazníky jsem předávala osobně, 

ale s žádným respondentem jsem nevedla rozhovor o tomto tématu. Výzkum probíhal 

od 19.dubna do 2. května 2010.

Získaná data jsem nejprve na základě logiky výzkumu upravila transformací 

či kategorizací jednotlivých proměnných a údaje jsem statistiky zpracoval(a) v aplikaci 

MS Excel pomocí kontingenční tabulky.

Tento soubor není reprezentativní, jde pouze o náhodně dotazovaný soubor lidí 

a tudíž z hlediska rozsahu výzkumu nemůžeme zobecnit svá zjištění na české populaci.
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Základní výzkumnou otázkou je: POHLED NA STÁŘÍ

Odvozené otázky: Představa svého stáří

Názor na seniory

Představa života v domovech seniorů

3.3.2 Operacionalizace

 Závisle proměnná: 

V tomto výzkumu zkoumám náhled lidí na stáří.

Zkoumám ji otázkami zaměřenými na seniory, např. Jaký je podle Vás senior? Jaké 

máte zkušenosti se seniory? Dále jsem se ptala na to, jak si představují ideální stáří, 

kdy podle respondentů začíná stáří, také jsem se ptala jestli stáří vnímají jako spoustu 

nemocí a komplikací.

Též jsem se snažila zjistit, zda by respondenti dali své rodiče do domova seniorů, 

nebo jestli by oni sami šli bydlet do domova seniorů. A jak nahlížejí na domovy seniorů, 

jestliže v tom vidí výhody, tak jaké.

 Nezávisle proměnná:

Faktory, které dle mého názoru souvisí s tímto tématem je jen pohlaví, tudíž žena X 

muž. Ekonomické zajištění respondenta 1-4. třída.

3.3.3 Pracovní hypotézy

Předpokládám, že respondenti, kteří se již o někoho starali a mají tuto zkušenost, 

nebudou proti, aby jejich rodiče jednou žili v domově seniorů.

Další moje hypotéza je taková, že lidé z vyšší ekonomické třídy nebudou chtít žít 

v domově seniorů, jelikož si případně zajistí péči jinak. Dle mého názoru bude rozdíl 

mezi mužem a ženou. Myslím si, že muž si stáří nebude chtít připouštět, proto bude 

též odmítat bydlení v domově seniorů.
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Respondenty jsou lidé od čtyřiceti let do důchodového věku, každého vzdělání i všech 

možných profesí.

Z dotazovaných respondentů je 70% žen a 30% mužů.

Dotazování respondenti vnímají jako začátek stáří 70 a více let, což je 35% 

dotazovaných. Viz graf číslo 1.

3.3.4 Výsledky v grafech

Tabulka číslo 2

Počet z ID

Ekonomická třída Celkem

1 3%

2 16%

3 70%

4 11%

Celkový součet 100%

Graf číslo 1
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Další výzkumnou otázkou v mém výzkumu bylo, zda respondenti plánují po odchodu 

do starobního důchodu pracovat. Výsledek je, že 81 procent respondentů po odchodu 

do důchodu pracovat nechtějí. Co se týče mužů, tak 73 procent z nich pracovat 

nechtějí, u žen to je o trochu více, 85 procent. Toto je dle mého očekávání, jelikož muži 

se špatně adaptují při odchodu do důchodu a také si nechtějí stáří připouštět.

Tabulka číslo 3

Pohlaví
Práce

Muž Žena Celkový součet

Ne 73% 85% 81%

Ano 27% 15% 19%

Graf číslo 2
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Již z grafu je vidět, že respondenti vidí seniora nejvíce, jako hodného a obětavého 

člověka (38 procent). Jiné výsledky by zajisté byly, kdyby dotazovaní byli mladiství, 

zde se totiž vyskytují vzájemné generační problémy, ale přesto názor, že senior 

je nepříjemný se vyskytuje hned na druhém místě s 27 procenty. Dále pak respondenti 

uváděli, že senior je moudrý (24 procent), tady můžeme říci, že stále trochu platí mýty 

o stáří tj. senioři bývají moudří. Viz graf číslo 2.

Následující část dotazníku je zaměřena na domovy seniorů. Snažila jsem zjistit, 

jaké respondenti vidí výhody v ubytování v DS, nebo jestli vůbec nějaké výhody jsou.

Ukázalo se, že respondenti, jako výhodu domovů seniorů vidí hlavně v poskytované

péči klientům.

Tyto odpovědi se určitě odvíjejí od zkušeností s domovy seniorů. Dle mého názoru 

člověk, který nikdy v těchto zařízení nebyl, nemůže vědět, jaké jsou výhody domovů 

seniorů. Ve výsledku 46 procent respondentů spíše souhlasí s tím, že senior je více 

spokojenější v domově seniorů než v domácí péči. Viz graf číslo 3.

Graf číslo 3
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V souvislosti s pohlavím jsem se zaměřila na otázku Chtěl/a byste žít v domově 

seniorů? Zajímalo mě jestli bude rozdíl v odpovědích u mužů a žen. Jak jsem již uvedla 

v hypotézách, předpokládala jsem, že muži k této otázce budou mít spíše negativní 

postoj, a že nebudou chtít žít v domovech seniorů ani v jiném takovém zařízení.

Jak je vidět z grafu, u mužů byla nejčastější odpověď, v domově seniorů nechci žít 

za žádných okolností, což bylo 36%. Stejný počet má i otázka: chci žít v domově

seniorů, protože nechci nikdy zůstat sám. Dle mého názoru jsou z toho vidět obavy 

ze stáří.

U žen je nejčastější odpověď: ano chci žít v domově seniorů, nechci zůstat sama. 

To by mohl být následek toho, že ženy když odcházejí do starobního důchodu ztrátu 

zaměstnání kompenzují většinou staráním se o domácnost a rodinu. Viz graf číslo 4

Graf číslo 4
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Respondenti odpovídali i na otázku, jak si představují ideální stáří. Mé očekávání bylo, 

že s rodinou, starat se o vnoučata atd., ale ukázalo se, že tomu tak vždy není. 

Respondenti si představují ideální staří plné klidu, pohody, bez starostí o zaopatření 

apod. Dle mého názoru to jsou následky současné problematiky nezaměstnanosti. Jako 

další odpověď je např. cestování, stihnout to co dosud nestihli a také poznat něco 

nového. Zajímavou odpovědí je „užívat si“ , respondenti to uváděli, jako posezení 

s přáteli, návštěva restaurací atd. Viz graf číslo 5

Graf číslo 5
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3.4 Aktivizace klientů v Domově U Anežky

Všechny aktivity kromě vaření a cvičení se konají v „dílně“. Místnost se skládá ze dvou 

propojených místností, obě místnosti jsou vybaveny rádiem. Jedna místnost je menších 

rozměrů, zde se většinou konají společenské hry například Člověče nezlob se. Vedlejší 

část je větší, uprostřed místností jsou umístěny dva stoly. Všechny aktivity se konají 

právě v této části. „Dílna“ je vybavena pomůckami na malování, kreslení, věcmi na šití, 

vyšívání a věcmi na tvoření různých výrobků. „Dílna“ působí velmi příjemným 

a uklidňujícím dojmem, je otevřena každé ráno i odpoledne v týdnu, senioři sem volně 

docházejí, jen klientům na invalidních vozíkách se musí pomoci. Klienti se senilní 

demencí, i když jsou zcela mobilní, sami nepřijdou. Musí se pro ně dojít a říci jim, 

aby přišli, nebo je doprovodit. V „dílně“ se nesmějí ponechat o samotě, protože je 

tu riziko úrazu. K seniorům se senilní demencí se musí přistupovat individuálně, jakmile 

zůstávají sami s ostatními klienty většinou odcházejí.

Jen málo klientů má rádo malování. Někteří raději jen vybarvují obrázky. K malování 

se nejčastěji používají tempery, vodové barvy, pastelky, voskovky, fixy. K dispozici jsou 

i křídy, které slouží spíše klientům s problémem udržet tužku, jelikož křída se roztírá 

prstem. Klienti se senilní demencí vytváří jednoduché výrobky. Klienti tu potřebují 

pomoct vést jejich činnost, radit jim, jiní potřebují pomoct i s vedením tužky. Je to 

především individuální práce. U klientů se senilní demencí jsem zaregistrovala problém 

malovat z paměti, práci usnadní předloha.

Vaření patří k odpolední aktivitě. Klienti vaří i pečou. Senioři se vždy dohodnou na 

týden dopředu, co budou vařit, či péct. Smaží se řízky, bramboráky, pečou se různé 

koláče. V létě jsou oblíbené studené, ovocné drinky. Před Vánoci se zase peče cukroví. 

Účast klientů při vaření bývá velká, někteří se zapojují aktivně, jiní zase jen pasivně. 

Pasivní klienti jsou většinou klienti se senilní demencí. Na vaření chodí muži i ženy, 

klienti na invalidních vozíkách. Pasivní účastníci si povídají např. o tom, co a jak se vaří 

apod.
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Jeden klient domova umí hrát na akordeon, takže zpívání je většinou neorganizovaná 

aktivita. Senioři se sejdou v obývacím pokoji a zpívají a hrají, jak dlouho chtějí.

Klienti se senilní demencí mívají problém s zapamatováním textu písní, proto je vhodné 

klientům dát texty napsané. Jakmile senior se senilní demencí text nemá neudrží 

pozornost a odchází.

Klienti poslouchají hudbu vlastně každý den, když imobilní klienti nemají, co dělat. 

Součástí bývá i zpívání a hra na nástroje. Patří to mezi velmi oblíbené činnosti

některých klientů. Klienti pomocí písniček vzpomínají i na své mladí a procvičují paměť.

Společenské hry jsou nejvíce oblíbeny. Jakmile si senioři mohou vybrat, co chtějí dělat, 

volí právě společenské hry a úplně nejvíce upřednostňují Člověče nezlob se. Někteří již 

mají špatnou jemnou motoriku, proto potřebují pomoci s posouváním figurky, 

přesto je to velmi baví. Možná proto, že to je soutěživá hra.

Mezi další oblíbené činnosti patří karty. Obvykle se hraje Zelená louka, Prší a jiné 

karetní hry.

Mezi další hry patří pexeso, skládání obrázků, skládání slov a mozaika. Mozaikou 

se procvičuje jemná motorika. V Domově U Anežky jsou k dispozici dva druhy mozaiky. 

Jedna mozaika je s obrázky, druhá je pro méně zručné klienty s velkými díly, z toho 

se skládají různé tvary. Loto je oblíbená hra s obrázky zvířat. Hra je pro dva až sedm 

hráčů, je to šest tabulek, třicet šest karet. Hráč se snaží zaplnit všechny tabulky.

Cvičení probíhá na jídelně, většinou v půl desáté, ale samozřejmě se dohlíží na to, 

aby se každý stihl nasnídat. Cvičení je jednou z nejoblíbenějších aktivitou. Zúčastňuje 

se většinou osm až deset klientů. Cvičení je pro mobilní seniory i pro klienty 

na invalidních vozíkách. Realizuje se v sedě na židli. Procvičují se paže, prsty, dolní 

končetiny, protahují se záda, krk a šíje. Ke cvičení se používají owerbally, pěnové 

balónky všech velikostí i masážní balónky. Cvičení lze zpestřit hodem na terč. Klienti 

si velmi oblíbili přítomnost relaxační hudby.

Bohoslužby se konají jednou za čtrnáct dní v pátek od deseti hodin dopoledne. Střídají 

se tři druhy bohoslužeb. Domov U Anežky navštěvuje římskokatolická církev, 

československá husitská církev a církev bratrská. Klienti rády využívají možnosti 
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účastnit se bohoslužby. Účastní se mobilní i hůře mobilní klienti. Bohoslužby trvají vždy 

hodinu.

Senioři se senilní demencí bez větších problémů na bohoslužbě vydrží.

Klientky, které rády vyšívají či šijí, dělají tuto činnost spíše individuálně na pokojích. 

Na akcích domova se občas jejich výrobky prodávají. Klienti se senilní demencí 

v Domově U Anežky se do této aktivity nezapojují.

Čtení knih na pokračování je u některých klientů oblíbenou aktivitou, ale zúčastňuje 

se málo klientů. Senioři si vyberou knihu, která se jim předčítá.

Klienti se senilní demencí z Domova U Anežky si tuto činnost neoblíbili, u této aktivity 

nevydrží příliš dlouho.

Někteří jedinci čtou noviny každé ráno, poté si povídáme o tom, co přečetli. Jsou zde 

i senioři, kteří již noviny nepřečtou, ale mají o ně zájem, těm se noviny předčítají. 

Oblíbenou rubrikou bývají události, u můžu převažuje zájem o sport. Obvykle se čte 

Zpravodaj Benátecka, kde se často píše i o Domovu U Anežky, dále mezi oblíbené patří

Boleslavský deník.

U klientů se senilní demencí se musí noviny číst individuálně, jednodušší a kratší 

zprávy. Musíme se snažit o udržení pozornosti seniora. Vyprávíme si a připomínáme si, 

co jsme přečetli.

Afatický slovník slouží klientům, kteří mají problémy s komunikací. Afatický slovník by 

měl pomoci při dorozumění mezi personálem a seniorem.

Afatický slovník obsahuje obrázky s činnostmi, vlastnostmi, částí těla, oblečení, denní 

věci jako např. kniha, hodiny, telefon, zaměstnání, jídlo, květiny, ovoce, počasí, 

doprava, vánoce, součástí je i abeceda. Vždy se jednalo o obrázek s popisem

„Sedánek“ slouží k informování o novinkách a akcích v Domově U Anežky. Pořádá

se jednou za měsíc v pátek. Koná se na jídelně z důvodu potřeby velkého prostoru. Paní 

ředitelka a vedoucí pracovnice sociálního úseku hovoří ke klientům a zodpovídají 
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otázky. Pro nedoslýchavé klienty se používá mikrofon a reproduktory. Přesto má 

spousta seniorů problém rozumět.

Klienti se senilní demencí nedokáží toto dlouho vnímat, vnímají pouze ti, se kterými 

se přímo hovoří. Ze sedánku se píše vždy záznam, ten se vyvěsí na nástěnky.

3.5 Paměťové cvičení a reminiscence

Reminiscenci usnadňuje, když se alespoň ze začátku zapojuje rodina. Rodina může 

poskytnout spoustu důležitých informací např. oblíbené činnosti, největší zážitky 

klienta, co klient má a nemá rád, jeho koníčky, oblíbené fotografie. To může velmi 

pomoci práci s klientem trpícím demencí.

Paměťové hodinky jsem pořádala každý čtvrtek. Příprava na tuto aktivitu byla obtížná 

předem jsem určila pro koho jaké cvičení bude a podle toho jsem cvičení 

uzpůsobovala. Pro přípravu jsem používala spoustu publikacích zabývající se touto 

problematikou.

Při této aktivitě byli občas přítomni pracovníci v sociálním úseku nebo li aktivizační 

pracovníci, kteří se mnou spolupracovali při aplikaci. Čím více bylo pracovníku, tím více 

se mohlo zúčastnit klientů.

Tato aktivita byla především pro seniory se senilní demencí, ale zúčastňovali 

se i ostatní klienti. Při paměťových hodinkách se dělají různá paměťová cvičení 

například skrývačky, křížovky, záměny písmen, apod. Blíží-li se nějaký svátek, mluvíme 

o tom jak se slavil dříve a jak dnes, jaké mají na to vzpomínky, jak klienti trávili daný 

svátek. Pro, ty kteří rádi malují si připravuji dekorace pro inspiraci na dané téma. To 

samé se dělá např. i s ročním obdobím. Ostatní paměťová cvičení, jako jsou křížovky 

apod. je velice náročné aplikovat, musí se posoudit možnosti a schopnosti klienta. 

Dbáme na to, abychom klienta neuvedli do rozpaků s tím že si neví rady nebo bude mít 

obavy z toho, že neumí to, co by umět měl. Ke klientovi se přistupuje s trpělivostí. 

Senioři postiženi senilní demencí potřebují individuální přístup, proto je důležitá 

individuální práce na pokojích. V rámci socializace je nutné i klienty se senilní demencí 

začleňovat mezi ostatní obyvatelé domova, klienty se snažíme podporovat v účastech 

na aktivitách, jako je vaření, malování, zpívání apod.
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U klientů se senilní demencí je vhodné se zaměřit na paměťová cvičení. Paměťových 

cvičení je velká řada například:

 Skrývačky

v rámečku jsou různá písmena, v kterých nacházíme slova

 Záměna písmen

 již v napsaném a předem daném slovu nacházíme písmeno, které lze zaměnit 

za jiné, čímž vznikne zcela jiné slovo.

Např.: Karta 

 Doplňování vět 

nejčastěji se používá známé přísloví, písně, říkanky, rýmy. Část věty je předem 

napsána, doplňuje se jen druhá část.

Např. Pro dobrotu 

 Křížovky

obtížnost se upravuje dle možností klienta, dbáme na velikost písma a čtverečků.

 Osmisměrky

sestavují se individuálně, dle posouzených možností klienta.

 Vzpomínání na dětství

senioři velmi rádi vyprávějí o svém dětství, co prožili, jaké to dříve bylo. Zároveň 

se tím procvičuje dlouhodobá paměť.

 Texty známých písní

Písně se pouští z CD, jelikož se seniorům vybaví melodie, pro jistotu klientů 

se vytisknou texty hraných písní.

 Básně, říkanky, rýmy

povídaní o známých básních případně recitování, aby se klienti mohli připojit, 

pokud to jde může senior recitovat sám. Napsat část básně, druhou část doplňovat.

 Povídání si o tom, co děláme každý den

toto cvičení je pro seniory s demencí velmi důležité. S klienty si povídáme o tom, 

co dělají, když se ráno probudí, co si obléknou v zimě a co v létě, v kolik hodin jdou 

na snídani, kdy si čistí zuby, v kolik hodin obědvají, o cestě do jídelny, s kým sedí 

u stolu, jestli odpočívají po obědě, v kolik hodin večeří, co dělá než jde spát. Touto 
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aktivizací připomínáme, každodenní činnosti a snažíme se o co nejlepší 

zapamatování.

 Filmy

i promítání filmů může aktivizací, jestliže se promítají spíše starší filmy, které klienti 

znají. Po skončení filmu si o filmu povídat.

 Lidové tradice, svátky

připomínáme, co se o jakém svátku dělá. Povídaní o tradicích a zvycích, jaké tradice 

byly dříve, jaké jsou dnes.

 Jídlo, nápoje

Např. chuť cukroví, vánočky, bílé kávy, bramborové placky.

 Pohyby

Pohyby a gesta která bývala stereotypem. Pohyby, které byly spjaty s klientovým 

povoláním či koníčky. Pokud to nedovoluje seniorům zdravotní stav, pohyb lze 

vnímat jen zrakem.

 Pozorovat běžné věci

I běžné věci mohou vyvolat spoustu vzpomínek.

Např. děti na hřišti, sáňkování, kroje, staré fotografie, historické mapy.

 Vůně

Vůně věcí, které byly dříve běžné.

Např. vůně kávy, topinek, hub, čerstvého chleba, atd.

 Zvuky

Zvuky, které mohou připomenout, kde se dříve klient vyskytoval

Např. řehtání koně, apod.

Většina z těchto aplikovaných cvičení měly úspěšnost. Klienti s demencí nejpozitivněji 

reagovali na reminiscenci, která se týkala jejich mládí, dřívějších zážitků apod. Klienti 

měli rádi cvičení, které přineslo výsledek např. malování od 1A k 2B pak 3C atd. 

Výsledek byl různý obrázek. Někteří tuto variantu nezvládali, pro ně jsem tedy volila 

jednoduší formu od 1 k 2 pak k 3 atd., ale i to byl někdy velký problém. Paměťové 

cvičení působilo na každého jedince odlišně. Někdo byl nadšený svým výsledkem, jiný

byl zklamaný svými schopnostmi a někoho to zas velmi unavovalo. Bohužel nemohu 
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říci, že paměťové cvičení kromě zážitků a uvolnění přineslo prokazatelné výsledky. 

Pokrok ve zlepšení paměti u lidí s demencí nebyl zřetelný.

Formu reminiscence byla i výstava obrazů klienta, který je postižen senilní demencí. 

Jelikož klient se dříve věnoval malování, vlastní spoustu obdivuhodných obrazů. 

Výstava se konala v kavárně domova. Sociální pracovník pozval rodinné příslušníky 

klientů, ale samozřejmě i veřejnost. Pozvánky se zasílaly poštou. Účast byla překvapivě 

velmi hojná. Klient tedy dal domovu k dispozici výběr z jeho obrazů, které následovně 

byly vystaveny, zbylé obrazy si při této příležitosti klient vzal na svůj pokoj. 

Při probíhající výstavě byl klient velmi rozpačitý, lítostivý a dá se říct i plačtivý, 

ale zároveň působil velmi pyšně a rád obrazy ukazoval a vzpomínal při jakých 

příležitostech vznikly. Po výstavě se půjčené obrazy vrátili rodině, ale po dohodě 

klienta, rodiny a ředitelky se v kavárně ponechaly dva obrazy, které sklidily největší 

úspěch. Poté nastal problém. Pokaždé, když klient navštívil kavárnu a své obrazy 

poznal, tak se obával, že mu byly odcizeny. Klientovi se to vždy vysvětlovalo, ale stále 

se to opakovalo, proto mu obrazy byly vráceny a nyní jsou vystaveny v jeho pokoji. 

Dodnes, jakmile přijde někdo ke klientovi na pokoj, klient stále vypráví o tom, jak 

obrazy vznikly.

Klient stále rád maluje, ale jeho obrazy už nemají takovou úroveň, jako kdysi.

Tato forma reminiscence byla dle mého názoru úspěšná, proto je důležité i u ostatních 

klientů se senilní demenci nalézt koníčky jimiž se zabývali dříve a zaměřit se na to.

3.6 Motivace klientů s demencí na aktivizační činnosti

Motivace klientů s tímto onemocněním je u každého naprosto odlišná. Někomu stačí 

jen říct, že se něco koná a bez větších problémů se účastni čehokoliv. S většinou je 

to obtížnější, mají různé obavy či představy. Nejčastější obavou je, že rodinní příslušníci 

je nenaleznou pokud opustí pokoj.

Klienti se senilní demencí jsou klidnější, pokud aktivity probíhají u nich na pokoji. 

Jestliže personál chce, aby se senior postižen touto nemocí zúčastnil jakékoliv aktivity, 

nesmí mu to jen oznámit, ale musí pro něho přijít a doprovodit ho na dané místo.
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Při motivačním rozhovoru se klient upozorňuje, že aktivity jsou jen pro radost, není 

žádné hodnocení, nic nemůže být špatně. Klienta hodně motivuje je-li požádán 

o pomoc.

Projeví-li senior nezájem o danou aktivitu, připraví se aktivita jiná, nebo se přizpůsobí 

jeho požadavkům. Občas se stane, že si klient zvolí aktivitu sám, aktivitu jen 

podporujeme.

Klientovi velmi pomáhá, projeví-li personál zájem o jeho účast. Vše podrobně 

popisujeme a několikrát opakujeme postup.

Jestliže klient trpí depresí neměl by se do ničeho příliš nutit, klient má dělat pouze to, 

co ho baví a zajímá. Úspěšnější jsou aktivity, které jsou smysluplné a klientovi přináší 

radost. Při vytváření aktivit nezapomínáme na psychické a fyzické možnosti klienta.

Personál nesmí zapomenout, že výsledek není důležitý. Trpělivost je velmi důležitá, 

stále klienta podporujeme a chválíme nikoli kritizujeme.

3.7 Socializace klientů s demencí v Domově U Anežky

Začleňování klientů nebo-li socializace záleží především na přístupu a činnosti 

personálu. Klient s demencí má většinou velké problémy se začlenit, většinou 

ani společnost nevyhledává. Aktivizační pracovník doprovází klienta na aktivity . Klient 

s demencí potřebuje přítomnost pracovníka, neumí si kolektivně vyprávět, proto 

personál při povídání se táže přímo klienta. Klienta osloví a položí mu otázku, tím klient 

dostává možnost se též zapojit. Ostatní klienti mohou na seniora s demencí reagovat 

negativně, v tomto případě se personál snaží naučit klienty respektovat toto 

onemocnění.

Součástí socializace je i zprostředkovat kontakt s rodinnými příslušníky i širokou 

veřejností.

V Domově U Anežky socializace klientů probíhá pořádáním různých akcí, kam se zvou 

všichni rodinní příslušníci. Rodina i známí klientů se zvou na akce, jako je pouťový 

jarmark a čarodějnice. Zprostředkování kontaktů proběhlo prostřednictvím návštěvy 

Květy Fialové, oslava MDŽ, módní přehlídka modelů šedesátých let. Na všechny tyto 

akce přijeli i senioři z domova seniorů, který se nachází v Luštěnicích. Senioři z Benátek 
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nad Jizerou i senioři z Luštěnic si vyprávěli různé postřehy a sdíleli společně zážitky. 

Mezi seniory z obou domovů se projevila i rivalita. Samozřejmě i klienti 

z Benátek nad Jizerou jezdí navštěvovat domov seniorů v Luštěnicích. Výhodou je, 

že tyto dva domovy seniorů jsou od sebe zhruba deset kilometrů, takže se někteří 

senioři znají už z dřívějších let.

Domov U Anežky udržuje kontakt i s různými školami a školkami, například se školkou 

z Benátek nad Jizerou. Děti si vždy připraví básničky, říkanky, písničky, někdy dokonce 

i tancují. Je pozoruhodné pozorovat reakce nejen seniorů, ale i dětí. Navzájem si vždy 

připraví nějaké dárečky a po představení si je vyměňují, senioři to prožívají většinou 

velmi emotivně. Další školou, která navštěvuje Domov U Anežky je Střední odborné 

učiliště v Horkách nad Jizerou a Základní škola Dolní Slivno. Obě školy jezdí do domova 

hlavně o vánocích. Učiliště má obvykle připraveno divadlo, základní škola zpívá vánoční 

koledy.

3.8 Vlastní zkušenosti s potřebami klientů se senilní demencí

Potřeba dohlédnout na klienta, aby došel na jídelnu (oběd, snídaně, večeře). Potřeba 

dohledu při hygieně. Je-li klient zcela samostatný, personál jen dohlíží, zda se holil, 

koupal, zda si mění čisté prádlo, protože tito klienti mají tendenci nosit stále stejné 

oblečení.

Ve skříni s oblečením se nechává co nejméně oblečení, jelikož klienti s demencí mají 

sníženou schopnost se rozhodovat.

Cedulky na dveřích pomáhají klientovi v orientaci v prostoru a zabraňuje toulání 

seniora. Např. cedulka na dveřích u pokoje „Neopouštět areál bez souhlasu zdravotní 

sestry“.

Schody jsou pro seniory s demencí rizikem, bohužel někteří si to neuvědomují, 

proto se schody zabezpečují brankou ve výši cca jednoho metru, přesto se stane, 

že klient se snaží branku podlézt či přelézt.

Na pokojích seniorů s demencí se nesmí stěhovat nábytek, způsobuje to dezorientaci 

a negativní reakce.

Zábradlí u postele zabrání seniorovi, aby v noci vstával z postele a rušil ostatní klienty.
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Koupelna musí být vybavena madly u sprchy, záchodu i umyvadla. Na toaletě se přes 

noc nechává svítit, aby to upoutalo pozornost při potřebě jít na toaletu.

V domově nesmí být volně přístupné dveře se zámkem, klient s demencí by se mohl 

v místnosti zamknout.

Pro klienta s demencí je též důležitá komunikace Klient často potřebuje povzbudit 

a podpořit, když zrovna trpí depresi či jen špatnou náladou. Komunikace s klienty 

se senilní demencí má svá specifika. Komunikace by měla probíhat v jednoduchých 

větách, neměla by se používat odborná slova, které klienti neznají. Na klienty se senilní 

demencí se mluví pomalu a zřetelně, vše důležité se vícekrát opakuje. Pozornost 

klienta udržíme dodržováním očního kontaktu a častějším oslovováním, také zajistíme 

co nejméně rušivých elementů. Mají li problém vzpomenout si, mohou být rozpačití 

nebo rozčílení. Při komunikaci musíme počítat s nepřesností získaných informací.

3.9 Specifické problémy

 Toulání

Domov U Anežky přijímá klienty s demencí pouze se zhoršenou mobilitou, 

aby nehrozilo, že klient nepozorovaně opustí zařízení, ale jsou zde i senioři, kteří byli 

přijati a až po té se senilní demence začala projevovat.

Už se stalo, že klient nepozorovaně opustil tuto instituci a ztratil se, ale naštěstí 

ho městská policie brzy našla.

Domov bohužel není nějak zajištěn, ale klienti obdrželi zvonky, které nosí na ruce či je 

mají pověšené na krku a kdykoliv něco potřebují mohou zazvonit. Personálu se ukáže 

číslo klienta a ihned se vydávají ho hledat.

K nepozorovanému opuštění domova je jen malá příležitost, jelikož dílna, kde se konají 

všechny aktivity je u vchodu do domova Je-li jen trochu příznivé počasí, klienti sedí 

venku na terase, kde se konají i aktivity.

 Strava

Při snídani, obědě či večeři se klientům s demencí musí připomenout, že mají jít 

na jídlo do jídelny, popřípadě se musí i doprovodit, aby nezabloudili. Některým se musí 
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i po jídle říci, že již mohou odejít, nebo je doprovodit k pokoji. Při nošení stravy 

na pokoj hrozí, že klient sní něco zkaženého, nepamatuje si, jak dlouho to má uložené. 

Jestliže nikdo klienta neupozorní, senior sám může na jídlo úplně zapomenout.

 Toaleta

Může se stát, že senior bloudí a nemůže nalézt svůj pokoj. Začne-li potřebovat 

na toaletu hrozí pomočení, proto děláme vše proto, aby klient nebloudil. Po příjmu 

seniora se ho snažíme co nejlépe naučit cestu na pokoj. Klient v těžší fázi demence 

většinou nosí pleny.

 Krádeže a ztráta věcí

Klienti si občas myslí, že některé věci jsou jejich a jsou velice nešťastní při pomyšlení, 

že jim to někdo ukradl. Nebo naopak odcizí věc kterou vnímají za svojí, cítí se ukřivděni 

je-li jim odejmuta a velmi špatně to snáší.

 Imobilita klienta

Zhorší-li se stav klienta a senior se stane imobilním péče se ubírá jiným směrem. 

V tomto případě se zvyšuje ošetřovatelská činnost. Někteří klienti potřebují přímou 

pomoc při stravování, u těchto klientů se dbá na pitný režim, musí mít pití stále po ruce 

a v takovém hrnku či lahvi, aby se mohli kdykoliv napít. Velký důraz na pitný režim 

dbáme hlavně v létě, protože hodně seniorů nemá vůbec pocit žízně. Strava musí být 

uzpůsobená možnostem klienta např. klient nemá zuby, tolik nežvýká, často se dusí, 

přesto strava musí vypadat esteticky. U seniorů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni

na lůžko se často objevuje zmatenost a zhoršují se symptomy senilní demence, velký 

problém nastává s obtížemi při polykání.

 Riziko pádu

U všech seniorů je riziko pádu velké a následky mohou být velmi závažné. V institucích, 

jako jsou domovy seniorů, mají senioři usnadněný pohyb. Pomůcky, jako zábradlí 

kolem stěn, křesla po chodbách, umožňují seniorovi odpočinek v případě vyčerpání. 

Většina seniorů v dnešní době používá chodítka, pomůcek tohoto typu je velké 

množství druhů. Chodítka usnadňují seniorovi pohyb, zabraňují pádu a je-li senior 
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unaven, může se na chodítko i posadit a odpočinout si. Názor seniorů na chodítka je 

velmi pozitivní. Pádům z lůžka předchází zábrany kolem lůžka. I když všichni senioři 

mají v Domově U Anežky zvonek na přivolání pomoci, senioři trpící senilní demencí 

zapomínají, na co zvonek je. Občas to jen tak mačkají, ale když potřebují ne vždy to 

využijí.

 Nálady

Klienti se senilní demencí prožívají různé nálady, u některých převládá depresivní 

nálada, pláčou, mají ošklivé představy apod. K těmto klientům se musí přistupovat 

s pochopením a snahou je přivést na jiné myšlenky.
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4 Kazuistiky

Kazuistiky jsem získala z Domova U Anežky. Kazuistiky jsou doplněny rozhovorem, 

popřípadě zdravotnickou dokumentací. Kazuistiky jsou od lidí kteří mají problémy 

s pamětí, proto se musí počítat s nepřesností. Vybrala jsem si klienty s počáteční 

formou demence, jelikož v těžších fázích si klienti jen pamatovali adresu svého 

bydliště, ale jinak nebyli schopni adekvátně odpovědět na nic jiného. Rozpory 

v tvrzeních mezi zdravotnickou dokumentací a údajů získaných od klienta jsou uvedeny 

v uvozovkách.

4.1 Paní M.

Paní M. je mobilní, ale s obtížemi, proto má k dispozici chodítko. Stravuje 

se samostatně na pokoji, jídelna je pro ni moc daleko. Paní M. má problémy

s inkontinencí, nosí pleny. Prodělala běžné nemoci, měla operaci kyčle a léčí 

se s vysokým krevním tlakem. Paní M. vykouřila deset cigaret denně, alkohol nikdy 

nepila. Svůj zdravotní stav paní M. vnímá jako dobrý. Žádné vážné nemoci neměla, 

jen problémy se štítnou žlázou a jedinou nemoc, kterou prodělala byla „kulhavka“.

Bydlela v Horkách nad Jizerou. Ze zdravotnické dokumentace jsem vyčetla, že její otec 

zemřel na Karcinom plic přičemž paní M. uvedla, že „zemřel při úraze“. Matka zemřela 

stářím. Oba rodiče bydleli celý život v Horkách nad Jizerou. „Před třemi lety zemřela její 

matka, otec už před pěti lety“.

Narodila se v roce 1924, „nyní jí je 82 let“. Celý život strávila v Horkách nad Jizerou. 

Na základní školu, též chodila do Horek nad Jizerou, druhý stupeň základní školy 

navštěvovala v Benátkách nad Jizerou. Po té se učila v závodu Škoda auto, učení trvalo 

dva roky, zde začala i pracovat. Pracovala tu skoro celý život. Její prací bylo obsluhovat 

stroje, které vždy po čase střídala. Skončila pracovní poměr ve Škoda auto a šla 

pracovat „někam blízko Kosmonos“ u Mladé Boleslavi, kde působila jako pomocná síla. 

„Součástí její práce bylo roznášet obědy a vozit vozíky, kam jí řekli“.

Paní M. se vdávala v devatenácti letech, měla spokojené manželství. Vychovala dvě 

děti, dceru a syna. Mezi dětmi je dvouletý věkový rozdíl. Dcera má tři děti, syn dvě. 

Dcera zůstala bydlet s rodiči. Soužití s dcerou a její rodinou probíhalo jen s malými 
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konflikty, které si vždy brzo odpustili. Manžel paní M. zemřel před pěti lety, „utonul“. 

Jako vdova bydlela s vnukem, syn bydlel v Praze.

„Do Domova U Anežky musela jít, jelikož její dcera je již starší a nezvládala se o paní 

starat“. Paní M. navštěvuje dcera i syn.

Paní M. se zúčastňovala cvičení na jídelně, nyní už jí to zdravotní stav nedovoluje. 

Oblíbenou aktivitou je zpívání známých písní, malování, paní M. se pravidelně 

zúčastňuje paměťových cvičení. Pro klientku byl tento rozhovor velmi náročný, 

při odpovědích byla často rozpačitá.

4.2 Pan S.

Narozen 1918. Jeho bydliště byla Praha 2, Vinohrady.

Mezi diagnózy patří zhoubný novotvar předstojné žlázy nebo-li prostaty, Inkontinence 

moče 2 stupeň, Demence Alzheimerovy nemoci smíšeného typu, Chronická ischemická 

choroba srdeční, Jiná nervově svalová disfunkce močového měchýře.

Lehké časové a místní orientační potíže, běžná onemocnění, chronické žaludeční 

potíže, nyní v klidu, menší postava, schopen kolektivního soužití, schopný chůze 

bez problémů, denní dohled nad podávání léků, dozor nad jejich užíváním. Rodinná 

anamnéza nevýznamná, otec zemřel na bronchopneumonii. Pan S. dříve kouřil osm 

cigaret denně, alkohol užíval sporadicky.

V roce 2003 byl v bezvědomí následkem náhodné otravy CO2, pacient zajištěn inkubací 

a řízenou ventilací.

Rok 2007 psychiatrická ambulance:

Přichází bez doporučení s dcerou, pro poruchy paměti postupně se zhoršující, vyžaduje 

stálý dohled. Dle dcery pacienta dochází k dalšímu zhoršování paměti, výrazný zlom 

po otravě CO2, před tím ještě dobře fungoval. Nyní často neví, co je za den, plete si, 

co má udělat, začíná bloudit i po známé části Prahy, mají strach ho nechávat 

samotného doma. Vpustil do bytu zloděje a byl okraden, vypínají elektrospotřebiče, 

aby předešli neštěstí. Prakticky vyžaduje neustálý dohled, i když ještě zvládne být chvíli 

sám. Vše je nutné opakovat a na vše dohlížejí, začíná hledat slova, někdy se mu 

to nepodaří, není schopen finančních operací, nezvládá jednoduché početní úkony, 

i když celý život učil matematiku.
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Neadekvátní odpovědi, nechápe smysl některých otázek, výrazné poruchy novopaměti, 

částečně poškozena i staropaměť, bezradnost při řešení praktických problémů, 

v chování místy nebezpečný sobě zhledem k nedostatku úsudku, odkázán na pomoc 

blízkých.

Prognosticky nelze očekávat zlepšení, spíše postupnou progresi nemoci.

Léky, které dlouhodobě užívá je Lusopress, Yasnal, Prostamol, Ortamol, Tamipro, Apo-

lutamide.

V rozhovoru jsem se dozvěděla, že panu S. je 92 let, žil na Slovensku. V této zemi chodil 

i do školy, vystudoval pedagogickou školu. Poté se přestěhoval do Prahy s manželkou 

Katarínou. Rodiče ponechal na Slovensku, nyní jsou už po smrti.

V Praze pan S. působil jako profesor matematiky na Střední zdravotnické škole, zde učil 

čtyřicet let. Ve své třídě měl přibližně čtyřicet žákyň.

Jeho manželka i bratr jsou již po smrti. „Pan S. má dva syny a dceru“. Dcera ho stále 

navštěvuje, má své děti. „Pan S. má tři vnoučata, dva chlapci a dívku“. „Synové jsou 

nejspíše mrtví“.

Pan S. neví proč je v domově, ale nemá s tím žádný problém. Nepamatoval si, 

kdy a proč odešel ze Slovenska, kdy se oženil, u dětí a vnoučat si nebyl jistý, 

nevzpomněl si ani na úmrtí manželky.

Pan S. se zúčastňuje všech aktivit, mezi oblíbené aktivity patří skládání slov, malování, 

zúčastňuje se bohoslužeb a rád čte, hlavně knihy o přírodě. Pan S. chodí pravidelně 

i na paměťové cvičení. Pan S. je velmi přecitlivělý a plačtivý. Je zcela mobilní 

a samostatný, potřebuje jen dohled personálu. Při rozhovoru pan S. byl velmi snaživý, 

ale Alzheimerova nemoc mu nedovolila si rozpomenout

4.3 Pan H.

Pan H. je mobilní, používá chodítko. Narodil se v roce 1927. Narodil se ve Staré Lysé, 

s rodiči se odstěhovali do Skorkova. Na základní školu chodil, též do Skorkova. 

Po základní škole se vyučil zedníkem v Brandýse nad Labem. U zednických prací zůstal 

celý život, byl to i jeho koníček. Jako zaměstnanec působil v OSP v Brandýse 

nad Labem. Jeho velkým koníčkem byly výlety na kole po České republice. Oženil 

se ve 25 letech, jeho manželka se jmenovala Anna. „Zemřela v pražské nemocnici“. 
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Jeho rodiče se dožili dlouhého věku, otec zemřel v 88 letech, matce bylo 84 let. 

Do domova přišel po smrti manželky, protože zůstal sám.

Pan. H si nebyl jist, zda má děti, neví kdy manželka zemřela, ani neví proč zemřela. 

Pan H. není příliš společenský, je rád sám, aktivit se odmítá účastnit. Účastní se pouze 

výletů. Personál provádí dohled nad panem H., aby jedl, koupal se apod.

4.4 Paní B.

Žila v Mladé Boleslavi, přechodné bydliště měla Benátky nad Jizerou, Kbel. Mezi léky, 

které dlouhodobě užívá patří Micardis, Digoxin, Euthyrox, Lozap. Byly jí stanoveny 

různé diagnózy např. Jiné formy ICHS, Mozková ateroskleróza, Akutní cystitida, 

Chronická cholecystitida, Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami, 

Diabetes mellitus nezávislí na inzulínu s neurčenými komplikacemi. Paní B. je časem 

a místem dezorientována, ale spolupracuje.

„Je rozvedená“. Má dceru, která žije v Benátkách nad Jizerou. „Paní B. je dle ní deset 

let“. Bydlela v „Posteloprdech“ u svých rodičů. „Nikdy se nevdala“. Na muže má velmi 

negativní názor. „Paní B. má dvě děti, dceru a syna, oba mají jednoho potomka“. „Celý 

život dělala co se dalo“. „Vše, co vydělala propila“. S rodiči se velmi hádala. Rodiče 

měla zdravé, oba se dožili dlouhého věku.

Paní B. má ráda básně, občas mluví ve verších. Její pohyblivost je omezená, má 

invalidní vozík. Při paměťovém cvičení má velké problémy se soustředěností. Paní B. 

má velký problém s komunikací. Paní B. je velmi komunikativní, ale na tázané otázky 

odpovídá něco jiného.

4.5 Paní V.

Celý život prožila v Horkách nad Jizerou. Základní školu navštěvovala 

v Horkách nad Jizerou, kam chodila až do třetí třídy, po té chodila do Brodců 

na základní školu, druhý stupeň prožila v Benátkách nad Jizerou. Studovat nešla, 

protože její rodiče měli v Horkách nad Jizerou řeznictví a hostinec, kde musela celý 

život pracovat.
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Vdávala se ve 23 letech, ve 24 letech porodila prvního syna Zdeňka. Paní V. i se svou 

rodinou žila u svých rodičů. Matka měla cévní mozkovou příhoda, paní V. o ní pečovala. 

Její matka zemřela v 75 letech. „Její děda se dožil 107 let“. Manžel zemřel před dvěma 

lety, proto musela do Domova U Anežky. Oba synové jí často navštěvují, je v kontaktu i 

s vnoučaty.

Paní V. je sama na pokoji, je mobilní za pomocí chodítka. Paní V. není společenská, 

ráda je sama na pokoji. Zúčastňuje se cvičení na jídelně, jiné aktivity ráda nemá, sama 

poslouchá ráda písničky od zpěváka Karla Hašlera. Základní informace si paní V. 

pamatuje jen s malým zkreslením. Často se projevuje zmateně, orientace po domově je 

též špatná.
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5 Diskuze

Senilní demence je aktuální problém celé společnosti, též i speciální opatření a zařízení 

pro tyto klienty, proto jsem se ve své práci především zaměřila na problematiku života 

člověka se senilní demencí. Zabývala jsem se životem lidí v domovech seniorů.

V teoretické části jsem se zabývala stářím. Setkala jsem se s odlišnými definicemi 

v použitých publikacích a zjistila jsem, že i začátek stáří se v publikacích liší.

Zjistila jsem, že existuje velká řada možností pro daná opatření v bytě při přítomnosti 

člověka trpícího senilní demencí. V podstatě úplně stejná nebo podobná opatření 

lze nalézt ve většině institucí, kde tyto lidé žijí. Instituce tyto úpravy mají mnohem 

jednodušší, jelikož jsou již stavěny bezbariérově se zábradlím kolem stěn. 

Samozřejmostí jsou výtahy a vybavení koupelen, jako například madla, nesklouzavá 

podlaha apod. Domnívám se, že většina domovů pro klienty s demencí mají stejná 

pravidla pro bezbariérovost, pomůcky apod. Hlavním faktorem je, že musí být zajištěn 

vchod, aby klienti nemohli instituci nepozorovaně opustit.

Při psaní teoretické části mě překvapily symptomy senilní demence. Symptomy, neboli 

příznaky, se mohou u každého jedince projevovat jinak. Domnívám se, že hlavní 

příčinou je velká řada příznaků této nemoci. Alzheimerova choroba 

je sice nejběžnějším typem demence, ale existují další méně známé typy demencí.

Překvapilo mě, že v dnešním moderním a lékařsky vyspělém světě se nedá senilní 

demence zcela vyléčit. Existují léky a možnosti léčby, které nemoc jen zpomalují.

V praxi jsem se setkala s personálem v Domově U Anežky, který není zcela obeznámen 

s problematikou senilní demence. Aktivizační pracovníci nevěnovali potřebnou 

pozornost těmto klientům. Dokonce se občas stává, že se na jejich přítomnost 

zapomíná.

Zabývala jsem se aktivizační činností a překvapilo mě, kolik je možností pro trávení 

volného času se seniory. Také mě překvapilo, že paměťových cvičení je velká řada, 

při konání reminiscence je též velká řada možností. Došla jsem k názoru, že je mnohem 

lepší pokud člověk, který vytváří reminiscenci, je školený pracovník.

Provádět reminiscenci může být i velmi náročné. Jednodušší reminiscence zvládne 

i rodinný příslušník, například vzpomínání za pomocí fotografie apod.
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Jelikož v Domově U Anežky se nikdo z personálu této problematice nevěnuje, nebyly 

mi poskytnuty žádné odborné rady.

Ukázalo se, že vykonávat aktivity s lidmi trpícími demencí je velmi obtížné. Hlavně 

paměťová cvičení byla velmi vyčerpávající. Senioři s demencí vše hůře chápou 

a spolupráce s nimi je obtížná. Abych vytvořila adekvátní paměťové cvičení musela 

jsem použít spoustu publikací. Pozitivně mě překvapilo, že po skončení mé praxe 

personál začal vykonávat podobná paměťová cvičení, to vidím jako přínos pro lidi žijící 

v Domově U Anežky.

Aktivizace vykonávané v Domově U Anežky jsou většinou přijímány pozitivně s velkou 

účastí klientů. Klienti se senilní demencí mohou vykonávat všechny aktivity, 

jen potřebují větší pozornost a dohled.

Při vytváření kazuistik mě negativně překvapil nedostatek vedených informací 

o klientech v sociální oblasti, žádné dokumenty tohoto typu jsem neměla k dispozici, 

proto jsem čerpala jen ze zdravotní dokumentace.

Překvapilo mě zjištění, že domovů zaměřených pro seniory s demencí je velmi málo, 

v okolí Mladé Boleslavi je nejblíže až Domov Vážka v Mělníku.

Domnívám se, že senilní demence je aktuální problém. Dle mého názoru se počet lidí 

se senilní demencí bude stále zvyšovat a proto by se mělo na tuto problematiku více 

upozorňovat. V domovech pro seniory je důležité, aby byl personál více informován 

o této problematice. Věřím, že pokud by se tato situace změnila, docházelo 

by k zkvalitnění služeb a uzpůsobování zařízení pro lepší a pohodlnější pobyt seniorů 

se senilní demencí.
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Závěr

Ve své Absolventské práci se zabývám tématem Aktivizace klientů se senilní demencí 

v Domově U Anežky. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické.

V teoretické části jsem se věnovala definicím stáří a senilní demence a dále životu lidí 

se senilní demencí v domácím prostředí a možnostem pomoci od státu.

Dále popisuji všechny možné druhy aktivit. V praktické části jsem popsala aplikované 

aktivity, tím jsem splnila hlavní cíl absolventské práce.

V praktické části jsem popsala Domov U Anežky, kde jsem vykonávala průběžnou praxi 

celý rok. Z tohoto zařízení jsem popisovala všechny aktivizace, přístup a možnosti lidí 

s demencím k těmto aktivitám.

V Domově U Anežky jsem se snažila aktivovat klienty, kteří trpí senilní demencí, 

vytvářela jsem pro ně různá paměťová cvičení. Díky této aktivizaci se klientům 

se senilní demencí dostává více pozornosti. V praktické části jsem popsala kazuistiky 

seniorů z domova, kteří mají problémy s pamětí. Zabývala jsem se i problémy těchto 

seniorů. Tím se mi podařilo splnit dílčí cíle praktické části mé absolventské práce.

Z mého dotazníkového šetření do kterého se zapojilo 37 respondentů, jsem zjistila, 

jaký mají lidé pohled na seniory, jak si představují své stáří. Hlavně jsem zjistila výhody 

domovů pro seniory dle respondentů, proto se domnívám, že jsem dotazníkovým 

šetřením splnila dílčí cíl této absolventské práce.

Zpracováním absolventské práce jsem se naučila vytvářet a vykonávat spoustu aktivit. 

Naučila jsem se vytvářet paměťová cvičení a zjistila jsem, v čem vlastně spočívá 

reminiscence. Zlepšila jsem si znalosti v oblasti komunikace se seniory s demencí 

a celkově jsem se lépe seznámila s problematikou senilní demence.

Ráda bych, kdyby má práce mohla sloužit jako příručka lidem, kteří sdílí domácnost 

s člověkem s demencí a studentům sociální práce. Neškolený personál by zde mohl 

najít určité zkušenosti a potřebné rady pro péči o klienta s demencí. Hlavně bych 

chtěla, aby se lidem s demencí dostávalo více pochopení od veřejnosti.



66

Bibliografie

 Monografie:

1. BUIJSSEN, H. Demence Průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele.

Praha : Portál, 2006. 132s. ISBN 80-7367-081-X.

2. CALLONE, P., a kol. Alzheimerova nemoc 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe.

Praha : Grada Publishing, 2008. 120s. ISBN 978-80-247-2320-4.

3. ČECHOVÁ, V., MELLANOVÁ, A., KUČEROVÁ, H. Psychologie a pedagogika II. Sv. 2.

Praha : Informatorium, 2004. 160s. ISBN 80-7333-028-8.

4. DRAGDON, A., GAMON, D. Nedovolte mozku stárnout. Praha : Portál, 2002. 112s.

ISBN 80-7178-567-9.

5. JANEČKOVÁ, H., VACKOVÁ, M. Reminisence. Praha : Portál, 2010. 152s.

ISBN 978-80-7367-581-3.

6. KLENER, P., a kolektiv. Vnitřní lékařství I. Sv. 1. Praha : Informatorium, 2000. 104s.

ISBN 80-86073-53-X.

7. KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Sv. 1. Praha : Avicenum, 1990. 184s.

ISBN 80-201-0030-x.

8. KOUKOLÍK, F., JIRÁK, R. Alzheimerova nemoc a další demence.

Praha : Grada Publishing, 1998. 232s. ISBN 80-7169-615-3.

9. KUČEROVÁ, H. Demence v Kazuistikách. Praha : Grada Publishing, 2006. 112s.

ISBN 80-247-1491-4.

10. NEJEDLÁ, M,. SVOBODOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství III/1. Sv. 3.

Praha : Informatorium, 2004. 248s. ISBN 80-7333-030-X.



67

11. PIDRMAN, V., KOLIBÁŠ, E. Změny jednání seniorů. Praha : Galén, 2005. 186s.

ISBN 80-7262-363-X.

12. POSPÍŠILOVÁ, A. Cvičení paměti pro seniory. Praha : JAN, 1996. 110s.

ISBN 80-85529-23-8.

13. STUART – HAMILTON, I. Psychologie stárnutí. Praha : Portál, 1999. 319s.

ISBN 80-7178-274-2.

14. SUCHÁ, J. Cvičení paměti pro každý věk.Praha : Portál, 2007. 176s.

ISBN 978-80-7367-199-0.

15. TOŠNEROVÁ, T. Příručka pro pečovatele. Praha : Ambulance pro poruchy paměti, 

2002. ISBN 80-238-8541-3.

16. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Sv 2. Praha : Karolinum, 2007. 461s.

ISBN 978-80-246-1318-5.

17. ZGOLA, J. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha : Grada Publishing, 2003. 232s.

ISBN 80-247- 0183-9.

 Elektronické dokumenty:

1. Adaptace a příprava na stáří. Sestra- archiv. [online]. 2007 [2011-04-09].

Dostupný z WWW:

<http://www.zdn.cz/clanek/sestra/adaptace-a-priprava-na-stari-305689>

2. Deprese. Duševní poruchy. [online]. 2011 [2011-04-09].

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)>



68

3. Halóóó tady Vzpomínkovi. Materiály pro pacienty a pečující. [online]. [2011-04-09].

Dostupný z WWW:

<http://www.vzpominkovi.cz/data/files/haloo-vzpominkovi-1.pdf>

4. Halóóó tady Vzpomínkovi. Materiály pro pacienty a pečující. [online]. [2011-04-09].

Dostupný z WWW:

<http://www.vzpominkovi.cz/data/files/haloo-vzpominkovi-3.pdf>

5. Halóóó tady Vzpomínkovi. Materiály pro pacienty a pečující. [online]. [2011-04-09].

Dostupný z WWW:

<http://www.vzpominkovi.cz/data/files/haloo-vzpominkovi-4.pdf>

6. Halucinace. Klamy. [online]. 2011 [2011-04-09].

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Halucinace>

7. Fotogalerie. Středisko Benátky nad Jizerou. [online]. 2011 [2011-04-09].

Dostupný z WWW:

<http://www.domovuanezky.cz/index.php?nid=6316&lid=CZ&oid=1553951>

http://www.vzpominkovi.cz/data/files/haloo-vzpominkovi-1.pdf
http://www.vzpominkovi.cz/data/files/haloo-vzpominkovi-3.pdf
http://www.vzpominkovi.cz/data/files/haloo-vzpominkovi-4.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halucinace


69

Summary

Activation of Clients with Senile Dementia at St. Agnes Home

in Benátky nad Jizerou

The theoretical part of this assignment presents the definition of ageing and the 

definition of senile dementia. The assignment is aimed at the old age and its 

symptoms, senile dementia, symptoms of this illness, therapy and diagnosis, too. 

Dementia is a serious loss of cognitive ability. Although dementia is far more common 

in the geriatric population, it may occur at any stage of the adulthood. Dementia is a 

non-specific illness syndrome. It is a problem for example with memory, attention, 

language and problem solving. Some mental illnesses, including depression and 

psychosis, may also produce symptoms that must be differentiated from both delirium 

and dementia. Chronic use of substances such as alcohol can also predispose the 

patient to cognitive changes of dementia.

The assignment is focused on home care and institutional care. The next part describes 

all the activites of seniors in retirement home in Benátky nad Jizerou. The activities for 

people with senile dementia are the same as for others, but they are more memory 

orientated. The adequate exercises for seniors with senile dementia are crosswords, 

reading poems, rhymes, proverbs and reminding childhood. It is important to talk 

about everyday activities. Activation methods are very difficult especially with clients 

with senile dementia.

The practical part of this assignment deals with problems of seniors with senile 

dementia in retirement home. Memory exercises are created for them in the practical 

part of the assignment, also the opinion and reaction of seniors to these exercises 

were described. One part of the assignment is the questionnaire. Fifty respondents 

answered the questions what view of the old age they have, how they conceive their 

life in old age and what benefits retirement homes have. The final part of the practical 

part contains five cases histories about seniors with whom I worked.

The main aim of the assignment was to create the adequate memory exercises for 

seniors with senile dementia. People get acquainted with this illness and with 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive
http://en.wikipedia.org/wiki/Geriatric
http://en.wikipedia.org/wiki/Syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_illnesses
http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_beverage
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problems in old age. The assignment may be helpful for families in which the person 

with senile dementia lives. I hope the assignment might help to improve the life of 

seniors with senile dementia who live at retirement home.

Key words: dementia, seniors, retirement home, therapy, diagnosis, symptom.
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Přílohy

Seznam příloh:

 Příloha č.1 - Dotazník

 Příloha č.2 - Paměťová cvičení

 Příloha č.3 - Fotografie



Příloha č. 1

Jak si lidé představují svůj život ve stáří?

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaký je pohled lidí na domovy seniorů a na stáří vůbec. 
V tomto dotazníku neexistují správné ani špatné odpovědi, jen ty Vaše, ale každá 
otázka má jen jednu možnou odpověď. Vše je zcela anonymní. Dotazník je vypracován 
pro VOŠ MILLS, s.r.o.

1. Kdy podle Vás začíná stáří?
a) 55-60 let
b) 60-65 let
c) 65-70
d) 70 a více

9. Co lidem podle Vás chybí nejvíce 
v Domovech seniorů?
a) rodina
b) soukromí
c) domácí strava
d) nic jim nechybí

2. Plánujete po odchodu do důchodu i 
nadále pracovat?

ANO      NE

10. Staral/a jste se někdy o někoho, kdo byl 
závislý na Vaši péči (stáří, vážná nemoc,..)?

ANO       NE

3. Jak si představujete ideální stáří?

…………………………………..

11. Jaké jsou podle Vás výhody ubytování 
v Domovech seniorů(DS)?

…………………………………………………

4. Jaké máte dosud zkušenosti se seniory?
a) rozhodně pozitivní
b) spíše pozitivní
c) spíše negativní
d) negativní

12. Dal/a byste své rodiče do domova seniorů?
a) nikdy
b) v případě, že bych se nemohl/a 

postarat sám/sama
c) ano, ale do nejbližšího zařízení
d) samozřejmě

5. Žil někdo z Vaší rodiny v domově pro 
seniory(DS)? 
a) ano
b) ne
c) nevím

13. Chtěl/a byste bydlet v domově seniorů?
a) ano, nechci nikdy zůstat sám/sama
b) ano, nechci, aby se o mě rodina 

starala
c) za žádných okolností
d) ne, hledal/a bych jiné možnosti

6. Lidé v domovech seniorů jsou izolování 
od společnosti.
a) rozhodně souhlasím
b) spíše souhlasím
c) nesouhlasím
d) rozhodně nesouhlasím

14. Senior žijící v DS je spokojenější než senior 
v domácí péči.
a) rozhodně souhlasím
b) spíše souhlasím
c) nesouhlasím
d) rozhodně nesouhlasím

7. Senior je:
a) hodný, obětavý
b) nepříjemný
c) problematický
d) moudrý

15. Jste:

ŽENA            MUŽ

8. Stáří znamená spoustu nemocí a 
komplikací.
a) rozhodně souhlasím
b) souhlasím
c) nesouhlasím
d) rozhodně nesouhlasím

16. Jaký je dle Vás váš ekonomický status?

1

2

3

4

Vyšší třída

Nižší třída



Příloha č. 2

SKRÝVAČKY:

Barvy:

Kromě ovoce i jehně dává maso. 

Každého člověka vábí láska. 

Příjemný večer náhle skončil. 

Vozovka byla místy mokrá. 

Na baru dává číšník hostovi vodku. 

Přinesl Dáše dárek. 

Zalila všechny květiny. 

Přivezla tátu domů. 

Části těla: 

Sousedova dcera Pavla sypala odpadky do popelnice. 

Cestující zdvihla vak a vystoupila z vlaku. 

K odklízení sněhu je zapotřebí lopata. 

Byla pro něj jen jednou z mnoha. 

Koupil si v bazaru kalhoty a kabát. 

Je libo kávu? 

Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj. 

Z tohoto podrazu bychom se měli poučit. 

Psací potřeby:

Někdo klepe, Romano, otevři dveře. 

Ještě to více vyztuž, Katka se bojí, že to spadne. 



Příloha č. 2 pokračování

DOPLŇOVÁNÍ PŘÍVLASTKŮ: (špinavé, plastové, skleněné,….)

Sešit 

Dveře 

Papír 

Zmrzlina 

Oko 

Film 

Pes 

Žena 

Muž 

Káva 

Tužka 

Likér 

Kuře 

Stůl 

Kočka 

Váza 

Fotka 

Růže 



Příloha č. 2 pokračování

SLOVA NA ZADANÉ PRVNÍ A POSLEDNÍ PÍSMENO:

M K

V T

K A

N R

P A

S K



Příloha č. 2 pokračování

VYŘAZENÍ NEVHODNÉHO SLOVA:

Kos, straka, vrabec, plecko, sojka.

Rohlík, chléb, veka, houska, bonbon.

Citrón, švestka, rajče, třešně, hruška.

Lípa, jilm, kaštan, proso, jabloň, modřín, habr.

Talíř, hrnek, mísa, konvice, hůl, miska.

Kalhoty, halena, sako, svetr, korále, sukně.

Auto, tramvaj, metro, vlak, trubka, kolo.

Ruka, krk, hlava,, rameno, ředkev, žebro, nohavice.

Panelák, vila, chatrč, talíř, činžák.

ZÁMĚNA PÍSMENEK:

V každém z následujících slov změňte jediné písmeno tak, abyste dostali nové slovo.

Příklad: PARTA - KARTA

ŠÁLEK -

MOUKA -

KAŠEL -

FIRMA -

ŠIŠKA -

DUBEN -

KARÁT -

ČLUNEK -

JEPICE -

[SUCHÁ, 2007]



Příloha č. 3

1. Téma Velikonoc 2. Skládání slov

3. Cvičení 4.Čtení novin v dílně



Příloha č. 3 pokračování

5. Oslava narozenin

6. Pouť v domově seniorů v Luštěnicích

7. Slavnostní otevření dílny

[ZDROJ VLASTNÍ]
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