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ÚVODNÍ SLOVO 

Alzheimerova nemoc pat?í mezi neuro- 
degenerativní onemocn?ní mozku a zodpovídá a? za dv? 
t?et iny v?ech p?ípad? demence. Její zvy?ující výskyt úzce 
souvisí s demografickým vývojem nejen na ?eské 
republice, ale i po celé Evrop?. V ?eské republice je 
celkový po?et  pacient? s demencí odhadován na 
120?130 t isíc osob, prevalence ?iní tedy více ne? 1 %  
populace. V n?kterých evropských státech se boj 
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence stal 
prioritním úkolem. Schváleno bylo také písemné 
prohlá?ení Evropského parlamentu o prioritách p?i boji 
proti Alzheimerov? chorob?. Tyto aktivity je mo?né 
pova?ovat za po?átek koordinovaného evropského úsilí 
za zlep?ení kvality ?ivota lidí s demencí. 

Výskyt Alzheimerovy nemoci nebo jiné demence 
p?edstavuje v?dy obrovskou zát?? jek pro nemocného 
a jeho rodinu, tak pro celou spole?nost. Z d?vodu 
progrese onemocn?ní vy?aduje nemocný nep?etr?itou 
pomoc p?i pé?i o svou osobu a nep?etr?itý dohled. 



?ást t?chto nemocných je umíst?na 
ve zdravotnických nebo sociálních za?ízeních (l??kách 
následné pé?e, psychiatrických nemocnicích a lé?ebnách, 
v domovech pro seniory, v pobytových za?ízeních 
sociálních slu?eb se zvlá?tním re?imem). 

Pom?rn? velká ?ást t?chto nemocných v?ak z?stává 
ve svém vlastním sociální prost?edí a pé?e je jim 
poskytována nejbli??ími rodinnými p?íslu?níky, mnohdy 
za pomocí pracovník? pe?ovatelských slu?eb a agentur 
domácí zdravotní pé?e. 

A práv? rodinným p?íslu?ník?m nemocných 
Alzheimerovou nemocí, pe?ujícím a v?em, které tato 
problematiky zajímá, je ur?ena jmenovaná bro?ura. 

D?kujeme v?em, kte?í se rozhodnete o svého bl ízkého 
pe?ovat  v domácím prost?edí.    

?Láska k rodin? je ze v?ech u?lechtilých lidských cit? tím 
nej?ast?j?ím a nejpevn?j?ím a nanejvý? blahodárn? p?sobí 
na ?ivot ka?dého z nás." 

                                                                                     Nikolaj Gavrilovi? ?erny?evskij 



Alzheimerova nemoc 

Alzheimerova nemoc je degenerat ivní onemocn?ní 
mozku, co? znamená, ?e zp?sobuje poruchu nebo úpadek 
jeho ?innosti. Dochází p?i ní k zániku n?kterých 
mozkových bun?k a ke zm?n? látkové p?em?ny v mozku. 
Projevuje se poruchou tzv. kognitivních funkcí - my?lení, 
pam?ti a úsudku. 

Nemoc poprvé popsal ji? na po?átku 20. století 
n?mecký léka? Alois Alzheimer. Tehdy to byla nemoc 
vzácná a neobvyklá. Dr. Alzheimer p?edstavil v?decké 
rad? dle jeho úsudku zvlá?tní pacientku. Ve svých 51 
letech trp?la depresí, halucinacemi a prý chorobnou 
?árlivostí na svého man?ela. Pozd?ji se v?ak u ní projevila 
ztráta pam?t i a podivné chování - schovávala v?ci 
a ztrácela se ve svém vlastním dom?. Po smrti pitva 
prokázala zvlá?tní zm?ny na jejím mozku. Nová choroba 
tímto dostala jméno podle svého objevitele. 

Dnes touto nemocí trpí 
minimáln? ka?dý dvacátý ?lov?k 
star?í 65 let. Po osmdesátém 
roce v?ku je to dokonce u? 
ka?dý pátý. Nejedná se v?ak 
jenom o nemoc stra?ích, m??e 
postihnout l idi i v mlad?ím v?ku, 
zále?í na mno?ství výskytu 
rizikových faktor?. 



Rizikové faktory nemoci

- V?k

- Pohlaví

- Genetické p?edpoklady

- Vzd?lání (odoln?j?í je trénovaný mozek) 

- Kou?ení, alkohol

- Poran?ní hlavy

- Deprese

- Vysoký krevní t lak

- Vysoká hladina cholesterolu

- Vysoké hladiny lipid?

- Cukrovka 

- Sklon k chronickým zán?t?m a infekcím a s tím 

spojená sní?ená imunita 

- Nedostatek ?ivin v ka?dém v?ku a zejména ve stá?í 

(u senior? je doporu?ováno zvý?it p?íjem masa, 

vitamín? B - komplexu, vitamín B -12 a vitamínu C)

- ?patná funkce orgán? - jater, ?lu?níku, ledvin 

?i sleziny 

- Porucha ?láz s vnit?ní sekrecí 

- U?ívání n?kterých lék? 

- Nízká vitalita organismu 



P?íznaky nemoci

První p?íznaky 

- Ztráta pam?ti (zejména krátkodobé; jde tedy spí? 
o poruchy u?ení a zapamatování si u?eného) 

- Problémy s vykonáváním b??ných domácích úkol? 
- Poruchy ?e?i a plynulého vyjad?ování (nedo- 

kon?ování my?lenek) 
- Zhor?ená orientace 
- Zhor?ující se schopnost úsudku, stále obtí?n?j?í 

rozhodování 
- Problémy s abstraktním my?lením 
- Ukládání v?cí na jiná místa, problémy s úklidem 
- Problémy p?i oblékání 
- Zm?ny osobnosti, nálady a chování 
- Ztráta zájmu o koní?ky a zam?stnání 
- Ztráta iniciativy 

Základní p?íznaky 

- Úbytek pam?t i  v?etn? neschopnosti vzpomenout si 
na nedávné události, obtí?né hledání správných 
slov, neschopnost ?e?it b??né problémy 

- Dezorientace s mo?ností ztratit se i na známých 
místech, neschopnost ukládat v?ci "na své" místo 

- Zm?ny osobnost i  vyzna?ující se roz?ilováním, 
úzkostí, bojovností, lhostejností, uzavíráním se 
do sebe a ?patným úsudkem 

- Poruchy ?e?i  - nesouvislá ?e?, dlouhé p?estávky 
a opakování slov  



Stádia nemoci

I. stádium ? pouze mírné a ?asto p?ehlédnutelné p?íznaky 

- Obtí?né dorozumívání
- Zhor?ování pam?ti
- Zakládání v?cí
- Podezíravost
- Vztahova?nost
- Popírání problém?
- P?echodná dezorientace v ?ase
- Bloud?ní na známých místech
- Obtí?né rozhodování a bezradnost
- Ztráta iniciativy
- Známky deprese, úzkosti a agresivity
- Ztráta zájmu o koní?ky
- Zm?na osobnosti ? sobeckost a egocentri?nost 

II. stádium  ? p?íznaky I. stádia se zhor?ují, mnohdy 
pom?rn? výrazn? 

- Významný deficit pam?ti
- Poruchy soudnosti a nekrit i?nost
- Prohlubování zm?n osobnosti,
- Neschopnost vykonávat b??né aktivity jako je 

va?ení a nakupování
- Pot?eba pomoci p?i vykonávání osobní hygieny 

a oblékání
- Obtí?ná komunikace a nacházení slov, opakování
- Toulání, bloud?ní
- Halucinace, bludy, podezírání a stavy zmatenosti 



Stádia nemoci

III. stádium ? úplná závislosti, rozklad celé osobnosti 

- Není zachována pam??
- Poruchy p?íjmu potravy
- Nerozpoznání blízkých osob
- Nechápání okolního d?ní
- Ztráta schopnosti souvislé ?e?i
- Velké stavy zmatenosti
- Neschopnost vyjád?it své pocity
- Bolest
- Obtí?ná ch?ze
- Poruchy vylu?ování mo?i a stolice
- Neschopnost dodr?ovat hygienu
- Úplná ztráta sob?sta?nosti
- Upoutání na invalidní vozík
- Upoutání na l??ko
- T?lesné i du?evní chátrání
- Hubnutí
- III. stádium kon?í úmrtím nemocného 

 



Diagnost ika nemoci

Nejprve je nutné co nejd?íve nav?tívit s nemocným 
praktického léka?e. Je velmi d?le?itá Va?e p?ítomnost p?i 
p?edání objektivních informací o nemocném!

Praktický léka? v?t?inou nemocného doporu?í 
k dal?ímu vy?et?ení u neurologa (léka?, který se 
specializuje na lé?bu poruch nervového systému), 
psychiatra (léka? se specializací na poruchy psychiky, 
poruchy pam?ti a chování) a geriatra (specialista 
na onemocn?ní starých osob). 

Provád?jí se dal?í vy?et?ení (dle rozhodnutí 
o?et?ujícího léka?e) ? anamnéza, základní vy?et?ení mo?i 
a krve, EKG, rtg plic, vy?et?ení fyziologických funkcí, krevní 
test na stabilitu neuronových membrán, o?ní 
f luorescen?ní test, lumbální test, test kognitivních funkcí 
(MMSE, Test hodin, Bartel?v test), EEG, MR, CT. 

 



Lé?ba nemoci

Vzhledem k tomu, ?e nejsou stále p?esn? známy 
p?í?iny nemoci, neexistuje proto mo?nost vylé?ení. 
Je v?ak k dispozici ?ada lék?, které zmír?ují nebo 
odstra?ují p?íznaky nemoci a prodlu?ují kvalitu ?ivota. 

Farmakologická lé?ba: 

- kognitiva
- antidepresiva
- neuroleptika
- anxiolytika
- hypnotika 

Nefarmakologická terapie:

- Intelektuální, emo?ní a sociální stimulace pacient?.
S pam?tí a ostatními slo?kami kognice to je jako se 
svaly. Pokud je posilujeme, tak jsou silné, pokud je 
nepou?íváme, tak se zmen?ují, atrofují, odumírají. 
Pacienti mohou prof itovat z:

- kognitivní rehabilitace
- kognitivního tréninku
- kognitivní stimulace
- reminiscen?ní terapie
- tane?ní terapie
- pracovní terapie
- basální stimulace



Prevence vzniku nemoci

Propuknutí nemoci neovlivníme, ale zdravým 

?ivotním stylem a cvi?ením mozku se organismus posílí 

a je schopen pak nemoci déle odolávat 

Jezte pravideln? ?erstvé ovoce a zeleninu, dostatek 

vlákniny a rybí maso, vyhýbejte se ?ivo?i?ným tuk?m 

a cukr?m 

Nezapomínejte na pravidelný pohyb, samoz?ejm? 

s ohledem na va?e zdraví,  pravidelné procházky a pobyt 

v p?írod? by m?ly být základem. 

Nezapomínejte také na dostatku spánku 

a odpo?inku, nau?te se p?ekonávat stresové situace 

Nepodce?ujte kvalitní lé?bu dal?ích t?lesných 

a psychických chorob 

Nezapomínejte na své oblíbené koní?ky a trapte 

sv?j mozek k?í?ovkami, kvízy a poslechem muziky.



Pomoc p?i pé?i o nemocné - f inan?ní pomoc

- Starobní d?chod nebo inval idní d?chod ? základní 
f inan?ní dávka 

- P?ísp?vek na mobil i tu ? 400 K? m?sí?n? na úhradu 
nutné dopravy 

- P?ísp?vek na zvlá?tní pom?cku ? nap?. po?ízení 
motorového vozidla, speciálního zádr?ního 
systému, bezbariérové úpravu bytu, zdravotnického 
prost?edku nehrazeného ze zdravotního poji?t?ní, 
schodi??ové plo?iny 

- P?ísp?vek na pé?i  

P?ísp?vek na pé?i je ur?en t?m lidem, kte?í se 
v d?sledku svého dlouhodob? nep?íznivého 
zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné 
osoby. Jedná se tedy o lidi, kte?í pot?ebují pomoc 
p?i zvládání základních ?ivotních pot?eb ? zákon 
?. 108/200S Sb. p?esn? definuje, o jaké pot?eby jde, 
podle jejich rozsahu je pak odstup?ována vý?e 
p?ísp?vku na pé?i. 

V b??né ?e?i je p?ísp?vek na pé?i také nazývaný 
star?ím pojmem p?ísp?vek na bezmocnost.  Jedná 
se pravidelnou, opakující se dávku sociální slu?by 
a je ur?ena: 

- Jako odm?na za pé?i pro osobu blízkou  
- Na úhradu za úkony ?i slu?by poskytnuté 

profesionálním poskytovatel sociálních 
slu?eb. 



Pomoc p?i pé?i o nemocné - f inan?ní pomoc

Vý?e m?sí?ního p?ísp?vku  na pé?i u osob star?ích 18 let : 

- 800 K?, jde-li o stupe? I (lehká závislost), 
- 4 000 K?, jde-li o stupe? II (st?edn? t??ká závislost), 
- 8 000 K?, jde-li o stupe? III (t??ká závislost), 
- 12 000 K?, jde-li o stupe? IV (úplná závislost). 

P?i posuzování stupn? závislosti se hodnotí u ?adatele 
schopnost zvládat tato základní ?ivotní pot?eby ?  mobilita, 
orientace, komunikace, stravování, oblékání, obouvání, 
t?lesná hygiena, výkon fyziologické pot?eby, pé?e o zdraví, 
osobní aktivity, pé?e o domácnost. 

?ádost  o p?ísp?vek musí obsahovat ozna?ení blízké 
osoby, která bude o nemocného pe?ovat a její souhlas 
s pé?í, zp?sob pomoci, vyjád?ení praktického léka?e. 

?ádost se podává na kontaktním pracovi?ti krajské 
pobo?ky Ú?adu práce. P?íslu?nost se ur?uje dle místa 
trvalého pobytu ?adatele o p?ísp?vek. Po podání ?ádosti 
bude provedeno ?et?ení sociální pracovnicí v domácnosti 
nemocného. 

P?ísp?vek je p?iznán, ale nevyplácí se v p?ípad?, 
jestli?e je ?adateli po celý kalendá?ní m?síc poskytovaná 
zdravotní pé?e formou ústavní pé?e v nemocnici nebo 
odborném lé?ebném ústavu. Pe?ující osoba je povinna 
do 8 dn? tuto skute?nost písemn? oznámit na p?íslu?ný 
sociální odbor. 



Pomoc p?i pé?i o nemocné - ostatní pomoc dle 
zákona ?. 108/2006 Sb., zákona o sociálních 
slu?bách 

Formy poskytování sociálních slu?eb: 

- Terénní
U?ivateli je poskytována v jeho p?irozené prost?edí 
(v byt?)  pe?ovatelská slu?ba. Pe?ovatel dochází dle 
p?edem dohodnutého ?asu do domácnosti klienta 
a provádí dohodnuté úkony na základ? vzájemné 
smlouvy. Sem pat?í i slu?by osobního asistenta, 
který navíc poskytuje slu?by vzd?lávací, výchovné 
a aktiviza?ní, pomoc p?i uplat?ování práv, 
oprávn?ných zájm? a obstarávaní osobních 
zále?itostí. 

- Ambulantní
U?ivatel dochází do za?ízení poskytující ambulantní 
sociální slu?by ? denní, týdenní stacioná?e, centrum 
denních slu?eb. 

- Pobytová ? u?ivatel v za?ízení poskytující sociální 
slu?by bydlí (domov pro seniory, domov pro osoby 
se zdravotním posti?ením, domov se zvlá?tním 
re?imem). V pobytových za?ízeních m??ete vyu?ít 
umíst?ní nemocného také na p?echodnou dobu, 
na tzv. odleh?ovací pobyty. 



Pomoc p?i pé?i o nemocné - ostatní pomoc dle 
zákona ?. 108/2006 Sb., zákona o sociálních 
slu?bách 

Tyto sociální slu?by jsou poskytovány na základ? 
vzájemn? uzav?ené smlouvy mezi poskytovatele 
a u?ivatelem a jsou hrazeny u?ivatelem do maximální vý?e 
dle Zákona ?. 108/2006 Sb., a p?íslu?né provád?cí 
vyhlá?ky ?. 505/2006  Sb., ve zn?ní pozd?j?ích p?edpis?. 
Tento zákon a p?íslu?ná provád?cí vyhlá?ka také stanoví 
rozsah poskytovaných slu?eb. 

Na základ? zákona ?.108/2006 Sb., o sociálních 
slu?bách, s ú?inností od 1. 1. 2007 je z?ízen i Registr 
poskytovatel? sociálních slu?eb - www.iregistr.mpsv.cz 
Smyslem zákona o sociálních slu?bách je chránit práva 
a oprávn?né zájmy lidí, kte?í jsou oslabeni v jejich 
prosazování, a to z r?zných d?vod? jako je v?k, zdravotní 
posti?ení, nedostate?n? podn?tné sociální prost?edí, krizová 
?ivotní situace a mnoho dal?ích p?í?in. Zákon vymezuje 
vedle práv a povinností jednotlivc? také práva a povinnosti 
krajských pobo?ek ú?adu práce, obcí, kraj?, státu 
a samoz?ejm? také poskytovatel? sociálních slu?eb. 
V zákon? je také upravena oblast týkající se podmínek 
výkonu sociální práce, a to ve v?ech spole?enských 
systémech, kde sociální pracovníci p?sobí. 



Pomoc p?i pé?i o nemocné - zdravotní pé?e dle 
zákona ?. 48/1997 Sb., o ve?ejném zdravotním 
poji?t?ní ? na základ? rozhodnut í a indikace 
o?et?ujícího léka?e  

- Zdravotní pé?e ambulantní a l??ková 
ve zdravotnických za?ízeních na území ?R 

- Poskytování zdravotnických prost?edk?, které jsou 
pln? hrazeny z prost?edk? ve?ejného zdravotního 
poji?t?ní nebo s f inan?ní spoluú?astí pacienta 
(hrazena v?dy v základním provedení nejmén? 
ekonomicky náro?ném v závislosti na mí?e 
a záva?nosti zdravotního posti?ení, v n?kterých 
p?ípadech po schválení revizním léka?em) 

- Nej?ast?ji vyu?ívané kompenza?ní pom?cky pro 
nemocné s Alzheimerovou nemocí ? podp?rná h?l, 
berle, chodítko, k?eslo klozetové, mechanický vozík, 
l??ko polohovací, seda?ka do vany, pod sprchu, 
nástavec na WC, mísa lo?ní, zvedák, polohovací 
za?ízení 

- Dal?í zdravotnické prost?edky ? nap?. obvazový 
materiál, absorp?ní podlo?ky, pom?cky pro 
inkontinentní pacienty

- Domácí zdravotní pé?e, tzv. "Home care",  
poskytovaná prost?ednictvím pracovník? agentur 
domácí pé?e (nap?. odb?r biologického materiálu, 
pé?e ránu, aplikace injekcí, infuzí) 

- Zdravotní pé?e v za?ízeních hospicového typu 



Pé?e o nemocného

Velká ?ást nemocných doká?e uspokojit své fyziologické
pot?eby, ale je t?eba je vést - týká se nemocných, kte?í 
jsou zmatení, dezorientováni, nev?dí p?esn?, co mají d?lat 
a podobn?. Zde pomáhající doty?né osob?
pouze nazna?uje, co má d?lat, podn?cuje jej,
pop?ípad? jej vede. Lidem v takové situaci je
t?eba zachovat n?které orienta?ní body dne,
dostatek pohybu a mo?nost se o sebe starat

Pomáhejte nemocnému d?lat v?ci, které nedovede d?lat 
sám ? ned?lejte je za n?j. 

Jen tak mu m??ete zachovat ur?itý stupe? sob?sta?nosti. 
Jde o dosp?lého ?lov?ka, který se pouze chová jako dít? ? 
není v?ak dít?tem. 

Obecn? plat í: 

Sna?íme se dle mo?nost í splnit  p?ání nemocného setrvat  
co nejdéle v domácím prost?edí.

Umíst?ní v za?ízení p?edstavuje pro nemocného obrovský 
st res, zt rátu nad?je na návrat , ?patnou adaptaci .



Pé?e o nemocného - problém v komunikaci

Postupem nemoci dochází ke zm?n? chování, dal?ích 
pot?eb nemocného, nep?íjemného nebo nevhodného 
dotýkání se ostatních, náhlé nep?edvídatelné chování, 
výskat záchvat? neklidu a agrese, strach z neznámého, 
z tmy. 

- Pro zjednodu?ení ?asové orientace zvýrazníme data 

v kalendá?i.

- Postupem nemoci není nemocný schopen vyjád?it 

své pocity, postupn? není schopen vyjád?it ani 

bolest = je zapot?ebí sledovat jednotlivé funkce, 

stav k??e, vyprazd?ování, zapisovat p?íjem tekutin, 

pacienta umís?ovat do pohodlné polohy, kterou je 

t?eba pravideln? m?nit.

- Pot?eba pravidelných kontroly u léka?e, pravidelné 

u?ívání lék?.

- P?i zm?n? chování - seznámíme s t?mito mo?nými 

zm?nami p?íbuzné, p?átelé, náv?t?vy.

- Nemocného nekrit izujeme, neobvi?ujeme.

- Sna?íme se ho rozptýlit v podob? hudby, procházek 

apod. V p?ípad?, ?e se stav nenormalizuje, je t?eba 

vyhledat léka?skou pomoc .



Pé?e o nemocného - hygiena

- Nemocného motivovat k tomu, aby udr?oval osobní 

hygienu jakou rutinní zále?itost 

- Zva?ovat, zda sprchovat nebo koupat dle reakce 

nemocného 

- Pomáhat p?i ?esání a holení 

- Ozna?it viditeln? toaletu 

- Nemocný má oble?ení, které snadno svlékne 

- P?ed spaním nenutíme v?t?í mno?ství tekutin 

 Inkont inence 

-  Jedná se o neschopnost udr?et mo? ?i stolici 

v d?sledku nervového naru?ení a svalové kontroly 

vyprazd?ování mo?ového m?chý?e a st?ev 

- P?í?inou inkontinence mo?i m??e být vleklá infekce 

mo?ových cest, akutní zmatenost, zbytn?ní prostaty, 

sní?ená pohyblivost atd. 

- ?asto nejde o skute?nou inkontinenci, nýbr? jen 

o nemo?nost v?as najít toaletu 

- V p?ípad? výskytu inkontinence je nutné nav?tívit 

léka?e 

- Mo?nost zavedení cévky, p?ilo?ení vlo?ek, vlo?ných 

plen nebo plenkových kalhotek 



Pé?e o nemocného - st ravování

Jedním s p?íznak? ?asných stádií nemocného je malá 
(prudké ztráty váhy a? kachexie) nebo nadm?rná chu? 
k jídlu (omezit tuky a cukry). 

Zásady: 

- V?dy posadit nemocného (dokud je to mo?né) 
k prost?enému stolu ? f ixace návyk? 

- Pozor na horké a studené ? nemocný není schopen 
rozli?it 

- Pokrájet jídlo na men?í kousky, v pozd?j?ím stádiu 
nemoci jídlo mlít, mixovat nebo podávat tekutou 
stravu (p?i výskytu potí?í s polykáním je t?eba 
informovat léka?e) 

- Porce rozd?lit na n?kolik men?ích, ty podávat 
v krat?ích intervalech 

- P?i neschopnosti polykat lze stravu podávat 
alternativním zp?sobem (enterální vý?iva 
zavedením tenké sondy p?es jícen do ?aludku nebo 
zavedením sondy skrz b?i?ní st?nu ? tzv. PEG) 

- Pozor na vdechnutí jídla ? vznik aspira?ní 
pneumonie 

- Dohlí?et na pravidelný re?im ve stravování 
a na pitný re?im (zapisovat mno?ství p?ijatých 
tekutin) ? nemocný ztrácí pocit ?ízn? zvlá?t? 
v letních m?sících 

- P?i zácp? nemocnému podávat stravu s v?t?ím 
obsahem vlákniny  



Pé?e o nemocného - oblékání

- Nemocný nebude postupn? schopen sám se oblékat 

a svlékat, zprvu zam??uje postup v oblékání. 

- P?ipravte mu jednotlivé ?ásti od?v p?ehledn? 

a v po?adí, v jakém se mé oblékat 

- Nepou?ívejte slo?ité zapínání (vhodn?j?í jsou zipy) 

- Nenechávejte nemocného se oblékat samotného 

- Zajist?te mu boty s protiskluznou podrá?kou, které 

se snadno obouvají a zouvají   

Pé?e o nemocného - prole?eniny a opruzeniny

- Jedná se o trhlinky a praskliny na k??i v d?sledku 

omezení krevního ob?hu 

- Objevuje se v místech, kde je k??e v kontaktu 

s povrchem k?esla nebo l??ka 

- Je nutné u nemocného pravideln? m?nit polohu, 

pe?ovat o k??i, udr?ovat ji v ?istot? a suchu, 

promazávat 

- Pou?ívat nafukovací matrace, speciáln? navr?ené 

pol?tá?e, dal?í polohovací pom?cky 



Pé?e o nemocného - problémy se zuby, zrakem a 

sluchem

- Jakékoliv problémy v dutin? ústní v?dy znamenají 

problémy s p?íjmem potravin 

- Prevence vzniku pozd?j?ích komplikací znamení 

absolvování pravidelných prohlídek u léka?e 

- Vést nemocného k pravidelné hygien? dutiny ústní 

- Zachování zraku a sluchu je z hlediska sob?sta?nosti 

velmi d?le?ité 

- Nemocný v?t?inou nikdy na ?ádné zdravotní 

problémy neupozorní sám 

- Je t?eba si v?ímat, zda nemocný nezakopává p?i 

ch?zí, nenará?í do p?edm?t? ? pot?eba o?ního 

vy?et?ení 

- V p?ípad?, ?e nemocný neodpovídá na va?e otázky

a volání, m??e to být známka zhor?ení sluchu ? 

pot?eba vy?et?ení v ORL ambulanci  



Pé?e o nemocného - domácí akt ivity 

- Staré vzorce chování jsou spu?t?ny známými 
p?edm?ty (stará hudba, staré f ilmy, staré hodiny, 
staré nádobí, klasický telefon, staré knihy atd.) 

- Nemocného vyvarujeme neznámým situacím 
a program?m, které by nemocného mohli zneklidnit 
a znejistit 

- Sledujeme, co nemocný zvládne, co mu d?lá radost 
- Vracíme se k oblíbeným ?innostem 
- Dbejte na denní a no?ní rytmus 
- Ka?dodenní aktivity je t?eba aktivn? organizovat 
- Pot?eba utu?ovat ka?dodenní návyky ? hygiena, 

stravování, drobné domácí práce 
- Pot?eba vytvo?it v domácím prost?edí klid, harmonii 

a re?im s minimem nových podn?t? 
- Pot?eba posilování d?ív?j?í dovedností 

P?íklad dopolední akt ivity ? ranní toaleta, výb?r 
a p?íprava oble?ení, oblékání, snídan? v?etn? p?ípravy, 
káva a rozhovor u kávy, donesení novin ze schránky, 
diskuze nad ?lánky, drobné domácí práce, procházky, 
nákup, p?íprava ob?da, samotný ob?d 

P?íklad odpolední akt ivity ? odpo?inek po ob?d?, úklid po 
ob?d?, odpolední procházka, ?innosti venku, drobné 
domácí práce, p?íprava sva?iny, náv?t?va p?átel, p?íprava 
ve?e?e, spole?enské hry, prohlí?ení starých fotograf ií, 
poslech ?etby, ve?erní hygiena, sledování televizních 
po?ad?   



Pé?e o nemocného - prost?edí nemocného

- Ned?lejte v prost?edí p?íli? mnoho zm?n 

- Provád?jte zm?ny postupn? 

- Volte zm?ny, které usnadní ?ivot vám i nemocnému 

- D?le?ité v?ci umís?ujte mimo dosah nemocného 

- Vym??te plynový sporák za elektrický, odstra?te z 

dosahu nemocného zápalky, ostré p?edm?ty 

- Vhodné jsou nízké prahy, odstran?ní zámk? ze dve?í 

- Ne lesklá podlaha, nepastovat 

- Odstran?ní pruh? na podlaze, odstran?ní podlo?ek 

a jiných textil ií z podlahy 

- Odstranit z koupelny prací a ?istících prost?edky ? 

nebezpe?í po?ití 

- Umíst?ní protiskluzných podlo?ek do vany nebo 

sprchy, zabudování madel 

- Dve?e na WC ozna?it pro rychlou orientaci barevn? 

- Osv?tlit v?echny prostory v noci ? chodba, lo?nice, 

toaleta, schody 

- Pozor na p?íli? jasné a intenzivní sv?tlo 

- Schody potáhnout protiskuzovým materiálem 

- Pevná zábradlí na schodi?ti 

- Plastové záslepky do zásuvek, odstran?ní 

jedovatých rostlin 

- Zabezpe?ení oken, ukrýt odpadkové ko?e 



Pé?e o nemocného - vycházky

- Na ulici nenechávejte nemocného vycházet 

samotného 

- Vyvarovat se p?i procházkách ru?ných 

a frekventovaných míst 

- U sebe by m?l mít nemocný v?dy identif ika?ní 

dokument s p?íjmením a tel. ?íslem na kontaktní 

osobu    

Pé?e o nemocného - bolest

- U nemocného se sni?uje schopnost vnímat bolesti, 

m?ní se reakce na bolestivé stimuly 

- M??e si st??ovat na bolest, kterou nemá nebo 

naopak si nemusí st??ovat na bolest, kterou má - 

nap?. p?i zlomenin?     



Pé?e o nemocného - ochrana pe?ovatel?

- Není mo?né o n?koho pe?ovat, pokud jste unavený 
a vy?erpaný. 

- Proto je pot?eba pe?ovat i sám o sebe, pe?ovat 
o své zdraví a vý?ivu. 

- Pravideln? nav?t?vovat praktického léka?e, nebojte 
se po?ádat o pomoc psychologa nebo psychiatra. 

- V pé?i se st?ídejte s ostatními rodinnými p?íslu?níky. 
- Ud?lejte si ?as na své aktivity. 
- Va?te si sami sebe a neobvi?ujte se.    

Jednou p?ijde chvíle, kdy pe?ující sami i p?i
sebev?t?í v?li nebudou schopni sami o nemocného starat. 
Je obtí?né ?íct, kdy nastane ta chvíle, zále?í v?dy na 
pe?ovateli, pokud není donucen ukon?it domácí pé?i 
zm?nou zdravotního stavu nemocného. Je to v?dy 
ur?ováno jeho schopností celou situaci je?t? zvládat 
a dr?et pod kontrolou. 

Domov je jediné místo, kde se nemocný cítí milovan?
 a bezpe?n?, je motivován v udr?ování sob?sta?nosti, ale ...

Je d?le?ité neobvi?ovat sami sebe, a? p?ijde chvíle, kdy 
bude nutné umístit nemocného do sociálního za?ízení pro 
dlouhodobý pobyt. V?novali jste u? nemocnému obrovské 
mno?ství ?asu a pé?e a  takové rozhodnutí je navíc 
v zájmu jak pacienta samotného, tak v zájmu
zdraví pe?ovatele a celé rodiny.



Test  sob?sta?nost i

Test  ?. 1

1. Koupání
2. Pou?ívání toalety
3. Ulehávání a vstávání
4. Oblékání
5. Stravování
6. Kontrola vyprazd?ování mo?. m?chý?e a st?ev

Hodnocení testu:
6. bod? ? plná sob?sta?nost
?ím je ni??í skóre, tím men?í je sob?sta?nost pacienta

Test  ?. 2

1. Schopnost pou?ívat telefon
2. Schopnost nakupovat
3. Schopnost p?ipravit si (uva?it) jídlo
4. Schopnost postarat se o domácnost (uklidit)
5. Schopnost vyprat si prádlo)
6. Schopnost samostatného cestování
7. Schopnost u?ívat léky dle doporu?ení
8. Schopnost obhospoda?ovat vlastní f inance

Hodnocení testu:
8. bod? ? plná sob?sta?nost
?ím je ni??í skóre, tím men?í je sob?sta?nost pacienta


