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ÚVOD
Pokud o člověka, který potřebuje pomoc druhé
osoby, pečuje rodina nebo jeho přátelé, mluvíme
o neformální péči. Tato péče založená na
lidských vztazích byla vždy součástí rodinného a
komunitního života. Krátkodobá či dlouhodobá
péče o člověka, který potřebuje pomoc z důvodu
stáří nebo nemoci, je nejčastěji poskytována
právě neformálním způsobem.
Cílem této brožury je poskytnout stručný a
praktický návod „domácím pečujícím“. Seznámit
je nejenom s možnostmi financování péče, ale i
se zdravotní péčí, kterou je pečující schopen
poskytovat v domácnosti člověka. Brožura
obsahuje informace o sociální péči, dávkových
systémech, hygienické péči, informace o
Alzheimerově nemoci, úpravě domácího
prostředí a možnostech aktivizace člověka v jeho
domácím prostředí.
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OSOBA PEČUJÍCÍ A
SDÍLENÁ PÉČE
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OSOBA PEČUJÍCÍ A
SDÍLENÁ PÉČE
Jak zvládat tuto náročnou životní
situaci?
Jak již bylo zmíněno v úvodu, vy, kdo již
pečujete (jste osobou neformálně pečující) víte,
že starat se o druhého člověka je fyzicky,
psychicky i finančně náročné. Někdy si sáhnete
na dno svých sil. A často vaši námahu nikdo
neocení. Při poskytování péče druhému člověku
je velmi důležité poskytovat péči i sobě samému.
Bez výčitek, bez „ale já musím…“
Chronická nemoc vyvolává v životě rodiny
vážnou krizi, hovoříme o náročné životní situaci.
Obvykle se mění hodnotový žebříček, rytmus
života, a je nutné řadu věcí reorganizovat.
Pečující osoba a její rodina musí zvládat
především obavy, bezmoc, nejistotu a nadměrnou
zátěž.
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Nejdůležitější doporučení
Pokud se chcete dobře starat o své nejbližší,
musíte se nejprve postarat o sebe. Jen
vnitřně integrovaný člověk může správně
pečovat o své nejbližší tak, aby v nich
nevzbuzoval nepotřebný „pocit viny.“
 Důležité je nezapomínat na vlastní
potřeby v souladu s pravidlem, že pouze
člověk spokojený se sebou a svým
životem je schopen dávat radost a štěstí
ostatním.
 Nepokoušejte se v sobě utlumit hněv a
rozhořčení. Předstírání dobré nálady a
potlačování emocí pro vyšší cíle obvykle
nepřináší nic dobrého ani pečujícímu, ani
opečovávanému.
 Hledejte podporu i mimo okruh rodiny,
nezůstávejte se svým trápením sami.
Najděte si někoho, kdo vás občas
vyslechne, pomůže vám to lépe se
s těžkou situací vyrovnávat.
 Dbejte o své zdraví, buďte aktivní,
pořádná dávka fyzické aktivity přináší
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lepší uvolnění. Vydejte se na procházku,
pracujte na zahradě, navštivte divadlo,
kino, prostě vše, co vás vždy ve volném
čase naplňovalo.

Co to znamená „registrovaná“ sociální
péče?
V České republice každý kdo poskytuje sociální
službu,
musí
být
tzv.
registrovaným
poskytovatelem, (tedy poskytovat sociální služby
pouze na základě oprávnění – registrace), musí se
řídit platnou legislativou v sociálních službách.
Informace o všech poskytovatelích sociálních
služeb
naleznete
na
webu:
http://iregistr.mpsv.cz. Registr lze popsat jako
seznam všech registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb.

Jaké sociální služby můžete oslovit, když
pečujete o blízkého člověka doma?

Vybrané sociální služby
Sociální služby dělíme na dvě základní skupiny.
Těmi jsou sociální služby terénní a dále sociální
služby ambulantní.
8
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

Terénní služby
Terénní služba přichází za klientem, je
poskytována v jeho domácnosti. Tyto služby
umožňují lidem setrvávat ve svém domově, na
který jsou zvyklí, prožívat život se svou rodinou.
Terénní služby nejenom prodlužují život
v domácím prostředí, ale leckdy i vylučují
nutnost umístění v pobytovém zařízení. Terénní
služby dále dělíme na pečovatelskou službu,
domy s pečovatelskou službou a osobní asistenci.

Pečovatelská služba
Specifičností pečovatelské služby je její
poskytování přímo v domácnostech klientů.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní
služba, která poskytuje péči seniorům a osobám
se zdravotním postižením, a dále pak rodinám,
kde se narodily tři a více dětí současně.
Klientům pečovatelské služby je umožněno
zachovávat si přirozené vazby na své okolí, žít ve
svém domově, na který jsou zvyklí, setkávat se
se svými sousedy, prožívat svůj život ve své
rodině. Tato služba nejenom, že prodlužuje život
člověka v domácím prostředí, leckdy i vylučuje
nutnost umístění v pobytovém zařízení.
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Pečovatelská služba je v současnosti nejvíce
zastoupenou sociální službou na území naší
republiky.
V registru
sociálních
služeb
(http://iregistr.mpsv.cz) najdete okolo 690
pečovatelských služeb, v Ústeckém kraji se pak
toto číslo blíží 60 registrovaným službám
(aktuální číslo z roku 2020). Tyto služby jsou
poskytovány
obcemi,
kraji,
církevními
právnickými osobami, nestátními neziskovými
organizacemi a fyzickými osobami. I počty
uživatelů této služby vysoce převyšují počty
uživatelů jiných služeb.
Služba funguje tak, že pečovatelka přichází ve
stanovený den a v určenou hodinu ke klientovi
domů. V domácnosti musí pečovatelka plně
respektovat stávající zvyky klienta, případně jeho
rodiny. Tato služba může být poskytována
pravidelně, ale i nepravidelně (např. pouze
v případě potřeby). Záleží však na konkrétní
dohodě s konkrétním poskytovatelem této služby
a také na tom, v jakém časovém rozsahu své
služby poskytuje. Většina pečovatelských služeb
však v současné době poskytuje své služby
v odpoledních i večerních hodinách včetně sobot
a nedělí.
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Za služby poskytující péči se platí. Vyhláška č.
505/2006 Sb., v aktuálním znění, stanovuje
maximální výše úhrad jednotlivým službám
(např. kolik maximálně klient zaplatí za hodinu
při pomoci v domácnosti).
Pečovatelská služba poskytuje: pomoc při
zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.

Domy s pečovatelskou službou
Domy s pečovatelskou službou (DPS) nejsou
službou jako takovou. Jedná se o domy
zvláštního určení (nájemné bydlení), nejčastěji
zřizované obcemi, kde jsou sdruženi lidé, kteří se
nacházejí ve vážné sociální situaci, pro kterou
nemohli zůstat ve své domácnosti, a u kterých
vznikla potřeba využívat sociální službu.
Obyvatelé těchto domů žijí v samostatných
bytech. Zájemci o umístění do DPS musí být
částečné soběstační, protože v těchto domech se
neposkytuje celodenní péče. Člověk zde žije ve
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své domácnosti, sám si stanovuje svůj denní
režim, a individuálně je mu poskytována služba v
činnostech, které sám nezvládá. (např. pomoc
s úklidem domácnosti, donáška nákupu, dovoz
oběda, pomoc s osobní hygienou, aj.) DPS
nenahrazují domovy pro seniory.

Osobní asistence
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, definuje službu
Osobní asistence takto: „Osobní asistence
je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou
soběstačnost z důvodu
věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí
osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou
službou je v čase, ve kterém je služba
poskytována.
Pečovatelská služba je poskytována v určitém
časovém intervalu, Osobní asistence pak bez
časového omezení. Obě služby jsou poskytovány
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v domácnosti klienta a dále pak i v jiném
přirozeném prostředí.
Osobní asistence poskytuje podobné služby jako
pečovatelská služba, navíc pak ještě poskytuje
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,
při obstarávání osobních záležitostí a při zajištění
chodu domácnosti. Také při výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti.

Jaký je tedy rozdíl mezi
pečovatelskou službou a osobní
asistencí?
Pečovatelskou službu lze využívat jen v dopředu
určeném časovém intervalu. Především se tak
děje v domácnosti klienta a pečovatelka
poskytuje péči více klientům v průběhu dne.
Osobní asistence se poskytuje během celého dne
bez
časového
omezení,
a
to
nejen
v domácnostech klientů, ale i v jiném prostředí,
jako je například škola. Službu pak poskytuje
jeden pracovník, tedy osobní asistent, jednomu
klientovi.
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Ambulantní služby:
Ambulantní
služba
je
sociální
služba
poskytovaná ambulantně, tj. způsobem, kdy je
služba
klientovi
poskytována
v zařízení
sociálních služeb. Klient toto zařízení pouze
navštěvuje a nemá v něm zajištěné ubytování.
Ambulantní služby dále dělíme na odlehčovací
služby, denní stacionáře, centra denních služeb a
sociální poradenství.

Odlehčovací služby
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek. Tato služba
se poskytuje v případě, kdy pečující osoba
nemůže dočasně poskytovat péči (dovolená,
hospitalizace pečující osoby, lázeňská léčba, aj.).
Dalším příkladem může být návrat člověka
z hospitalizace do domácího prostředí a dočasná
potřeba intenzivnější pomoci druhé osoby.
Terénní
forma
je
poskytovaná
přímo
v domácnosti klienta, při pobytové formě klient
krátkodobě žije v některém z pobytových
zařízení (pozor, ne všechna pobytová zařízení
tuto službu poskytují) a je mu poskytována 24
hodinová péče.
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Tyto služby jsou poskytovány
ambulantní nebo pobytovou formou.

terénní,

Denní stacionář
Denní stacionář je služba, která je určená
seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Klient této služby bydlí se svými příbuznými,
kteří ale o ně nemohou po celý den pečovat,
např. z důvodu zaměstnání. O klienta je
postaráno po celý den. Má zde zajištěnou
komplexní péči. Večer se pak klient vrací zpět
domů.
Denní stacionáře poskytují tyto úkony: pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o sebe sama,
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Ceny v denních stacionářích se liší, denní sazba
se pohybuje okolo 130,- Kč za den.
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Stacionáře jsou provozovány i týdenní.
V zařízení jsou ubytováni klienti od pondělí do
pátku, víkendy pak tráví ve svém prostředí.

Centra denních služeb
Centra denních služeb jsou určena seniorům,
nebo lidem s mentálním postižením, nebo lidem
s duševním onemocněním, aj. Každé denní
centrum má určenou cílovou skupinu.
Návštěvami v denních centrech se předchází u
klientů sociální izolovanosti.
Jsou zde
poskytovány běžné denní úkony (např. pomoc při
osobní hygieně), dle požadavků je zajištěna
svačina nebo oběd. Náplň aktivit je různorodý
(např. výtvarné činnosti, pohybová cvičení,
aktivity pro trénink paměti, rozvoj a udržení
dosud získaných schopností a dovedností, rozvoj
pracovních návyků) a vychází ze zájmů klientů
v dané službě.

Sociální poradenství
Každá sociální služba musí v rámci své činnosti
poskytovat základní sociální poradenství. Tímto
poradenstvím jsou osobám, které jsou ohroženy
nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci
poskytovány informace, které přispívají k jejímu
16
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řešení, nebo pomáhají předejít vzniku nepříznivé
sociální situace.
Pokud např. člověk zkontaktuje pečovatelskou
službu, sociální pracovnice této služby je mu
schopna předat informace nejenom o vlastní
službě, ale i o dalších pomáhajících organizacích
v blízkosti jeho domova. Je schopna mu podat i
informace o tom, jak např. zažádat o sociální
dávky nebo zdravotní pomůcky.
Odborné sociální poradenství je pak
samostatnou službou. Zaměřují se na specifické
potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin
osob (např. senioři), nabízí pomoc s
vyhledáváním informací pro řešení konkrétního
problému.
Patří mezi ně např. Občanské poradny (jsou
službou odborného sociálního poradenství),
poskytují sociálně právní pomoc, pomáhají řešit
dluhy a exekuce, pracovně právní vztahy,
nájemní vztahy, bydlení, zabývají se ochranou
spotřebitele, poskytují informace o občanských
soudních řízeních, majetkoprávních vztazích,
nebo o dědictví.
17
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Základní i odborné sociální poradenství je
poskytováno zdarma.

Podle čeho lze poznat kvalitní
sociální službu?
Nejlepším ukazatelem je vždy doporučení – od
známých, od lékaře, od lidí, kteří již vybranou
službu využili nebo využívají. Každou sociální
službu lze najít na internetu (stačí zadat do
vyhledávače např.: pečovatelská služba v Ústí
nad Labem). Na webových stránkách musí být
uvedeno, co konkrétně daná sociální služba
poskytuje, v jakém časovém rozsahu, informace
o tom, pro koho je služba určena a kde je služba
poskytována, aj.
Pokud si zájemce službu vybere a kontaktuje
danou sociální službu, sociální pracovník (v
případě terénní a pobytové služby) navštíví
žadatele v jeho domácnosti. Zde proběhne tzv.
jednání se zájemcem o službu, jehož součástí je
sociální šetření, na kterém sociální pracovník
seznámí žadatele se sociální službou, vysvětlí
práva a povinnosti obou budoucích partnerů
Žadatel se poté může rozhodnout podepsat se
sociální službou smlouvu o poskytování
18
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konkrétní sociální služby. Tyto schůzky jsou
nezávazné, a pokud žadatel neuzavře se sociální
službou smluvní vztah, nic se neděje.
V průběhu poskytování služby je možné měnit
rozsah a četnost poskytovaných služeb, smlouvu
lze kdykoliv ukončit (s ohledem na smluvní
podmínky, které si každá služba stanovuje sama
– např. výpovědní lhůta). Platí však, že klient má
právo sociální služby kdykoliv ukončit i bez
udání důvodu.
Poznámky:

19
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DÁVKOVÝ SYSTÉM
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DÁVKOVÝ SYSTÉM
Stát v rámci sociálních dávek a různých
příspěvků (nejenom finančně, ale i věcně nebo
službou) pomáhá svým občanům při tzv.
sociálních událostech, mezi které patří i stáří,
nemoc nebo invalidita. Základním finančním
zajištěním seniora či osoby se zdravotním
postižením je důchod – starobní nebo invalidní,
vdovský či vdovecký. Pro úhradu sociálních
služeb je možné využít i (kromě důchodů)
konkrétní sociální dávky. Dávky jsou vypláceny
ze systému sociálního zabezpečení.

Příspěvek na péči
Dávka přispívá na zajištění péče o osobu, která
má sníženou soběstačnost, není schopna se plně
postarat sama o sebe a tím je závislá na pomoci
jiné fyzické osoby. Výše této dávky se odvíjí od
posouzení potřeby, podpory a míry závislosti na
jiné osobě.
Nezáleží na tom, jaký má člověk příjem nebo
kolik potřebuje kompenzačních pomůcek, pro
přiznání této dávky se posuzuje zvládání
životních potřeb, kterými jsou:
21
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 mobilita (chůze, vstávání, sedání)
 orientace (zrakem, sluchem,
psychickými funkcemi)
 komunikace (dorozumět se a porozumět
– mluvenou i psanou formou)
 stravování (sám se nakrmit, napít,
dodržovat dietní režim)
 oblékání a obouvání (vybrat si oblečení
a obuv, sám se obléci, obout, vysvléci,
vyzout)
 tělesná hygiena (umývání celého těla,
rukou a obličeje, česání, čištění zubů)
 výkon fyziologické potřeby (používání
toalety a očištění se, používání
hygienických potřeb)
 péče o zdraví (dodržování léčebného
režimu)
 osobní aktivity (stanovit a dodržet denní
režim odpovídající aktivitám k danému
věku)
 péče o domácnost (nakládání s penězi,
nakoupit si potraviny, nosit běžné
předměty, úklid domácnosti)
22
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Pokud je příjemce příspěvku na péči uživatelem
pobytové sociální služby, celý příspěvek
připadne tomuto zařízení, protože zkrátka
poskytuje 24 hodinovou péči. Doma si o využití
této dávky rozhoduje člověk individuálně – péči
může poskytovat někdo z rodiny (osoba blízká),
asistent sociální péče nebo registrovaná sociální
služba (např. pečovatelská nebo asistenční
služba). Optimálním řešením při vyšší potřebě
péče je pak tzv. sdílená péče – péči poskytuje
např. rodinný příslušník a registrovaná sociální
služba zároveň.
 osoba blízká – rodinní příslušníci – ústní
dohoda
 asistent sociální péče – tímto termínem
jsou nazýváni např. známí, sousedi, se
kterými ale musíte mít uzavřenou
písemnou smlouvu o poskytování péče
 poskytovatelé sociálních služeb – zde je
nutné mít také uzavřenou písemnou
smlouvu o poskytování péče.
O dávku se žádá na Úřadu práce České republiky
(dále jen ÚP) a to podle místní příslušnosti
23
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(podle místa trvalého pobytu). Pro podání žádosti
je nutné doložit vyplněné tiskopisy:
 Žádost o příspěvek na péči
 Oznámení o poskytovateli pomoci (zde
se úřadu oznamuje osoba, která pomoc
poskytuje – osoba nebo sociální služba.)
Tento formulář také slouží k ohlášení
změn poskytovatele pomoci. Změny je
nutné hlásit vždy do 8 dnů od jejich
vzniku).
Pro změnu výše již přiznaného příspěvku na péči
pak slouží tiskopis:
 Návrh na změnu
příspěvku na péči

výše

přiznaného

Veškeré tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních
pracovištích ÚP nebo si je lze stáhnout na
webových stránkách Integrovaného portálu
MPSV: http://portal.mpsv.cz/forms
Po přijetí žádosti se zahajuje správní řízení a ÚP
- sociální pracovník - provádí sociální šetření
v přirozeném
prostředí
žadatele
(doma,
24
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v pobytovém zařízení a pokud je žadatel déle jak
60 dnů ve zdravotnickém zařízení a ÚP má tuto
informaci, šetření může být provedeno i zde). Při
tomto šetření se zjišťuje schopnost samostatného
života. ÚP poté zasílá příslušné Okresní správě
sociálního zabezpečení žádost o posouzení
stupně závislosti žadatele. Lékařská posudková
služba Okresní správy sociálního zabezpečení
vychází ze zdravotního stavu žadatele
doloženého nálezem vydaným poskytovatelem
zdravotnických služeb (nejčastěji praktickým
lékařem, odbornými lékaři) a ze sociálního
šetření ÚP. Lékařská posudková služba vydá
posudek a na základě toho pak ÚP vydá
Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání, popř.
zvýšení či snížení příspěvku na péči. Přijetí
žádosti nemůže být nikomu odepřeno.
V případě vydání rozhodnutí, se kterým žadatel
nesouhlasí, je možné se proti rozhodnutí ÚP
odvolat. Odvolání je nutné podat do 15 dnů na
stejný ÚP, kde bylo o příspěvek požádáno.
Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku.
Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři
25
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stupně závislosti (lehká, středně těžká, těžká a
úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let
činí za kalendářní měsíc:
 I. stupeň – lehká závislost – 880,- Kč
 II. stupeň – středně těžká závislost –
4.400,- Kč
 III. stupeň – těžká závislost v případě, že
osoba žije v pobytové sociální službě –
8.800,- Kč nebo 12.800,- Kč pokud žije
v domácnosti
 IV. stupeň – úplná závislost v případě, že
osoba žije v pobytové sociální službě –
13.200,- Kč nebo 19. 200,- Kč, pokud
žije v domácnosti.

Zastupování jinou osobou v řízení o
příspěvku na péči
Dle správního řádu, § 33 zákona č. 500/2007 Sb.
si jakýkoliv účastník řízení může zvolit
zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
26
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písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i
ústně do protokolu. Plná moc nemusí být
notářsky ověřená (vzor viz příloha).
V téže věci může mít účastník současně pouze
jednoho zmocněnce.
Zmocnění může být uděleno:
 k určitému úkonu, skupině úkonů nebo
pro určitou část řízení
 pro celé řízení
 pro neurčitý počet řízení s určitým
předmětem, která budou zahájena
v určené době nebo bez omezení
v budoucnu – podpis na plné moc musí
být v tomto případě vždy úředně ověřen
a plná moc musí být do zahájení řízení
uložena u věcně příslušného správního
orgánu, popřípadě udělena do protokolu.
V případě, když se účastník nemůže zastupovat
sám a nemá ani zástupce, může Krajská pobočka
Úřadu práce ustanovit pro řízení o příspěvku
opatrovníka.
27
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Institut opatrovníka má zajistit nepřítomnému
účastníkovi ochranu jeho zájmů a základních
práv. „Funkce opatrovníka byla vytvořena proto,
aby do důsledku hájila zájmy nepřítomného, což
představuje mj. studium spisu, podávání
vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného
tak, jak by takovou povinnost byl povinen plnit
smluvní zástupce.“ (nález ÚS 559/2000). Najdete
v příloze

Průkaz osoby se zdravotním postižením
(OZP)
Na průkazku má nárok osoba starší jednoho roku
s tělesným,
smyslovým
nebo
duševním
postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu. Existují tři průkazy – TP, ZTP
nebo ZTP/P.
O Průkaz se žádá na Úřadu práce (ÚP) a při
samotném posuzování neprobíhá sociální šetření,
ani se nedokládá příjem žadatele. Posuzuje se
čistě jen zdravotní stav žadatele. Lékařská
posudková služba Okresní správy sociálního
zabezpečení si na základě žádosti ÚP vyžádá u
ošetřujících lékařů všechny podklady nutné
k rozhodnutí. Vyřízení žádosti trvá cca 3 měsíce.
28
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Pokud s Rozhodnutím žadatel nesouhlasí, může
se stejně jako u příspěvku na péči odvolat.
Posudek posudkového lékaře je jen podkladem
pro vydání správního rozhodnutí, proti posudku
nelze podávat odvolání.

Výhody držitelů průkazů
 TP
 vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu s výjimkou
dopravních prostředků, v nichž je místo
k sezení vázáno na zakoupení místenky,
 přednost při osobním projednávání své
záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání (což ale není
nákup v obchodech, obstarávání
placených služeb ani ošetření a vyšetření
ve zdravotnických zařízeních)
 ZTP – vše, co TP
 + bezplatná doprava pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy
(MHD),
29
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+ sleva 75% jízdného ve II. vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě, a sleva 75% v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové
dopravy
 ZTP/P – vše, co TP a ZTP
 + bezplatná doprava průvodce veřejnými
hromadnými dopravními prostředky
(vnitrostátní doprava)
 + bezplatná doprava vodícího psa pro
osoby prakticky nevidomé, bez průvodce
Parkovací průkaz náleží držitelům ZTP a ZTP/P
a majiteli vozidla, které je označeno parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
Držitel může požádat o vyhrazené parkovací
místo (o parkovací místo se žádá na odboru
dopravy příslušné obce).
K průkazům ZTP a ZTP/P můžete čerpat i další
výhody (při splnění zákonem daných podmínek):
 slevy na telefon,
 osvobození od rozhlasového a
televizního poplatku,
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 osvobození od poplatku za komunální
odpad,
 osvobození od poplatku za dálnice v ČR,
 osvobození od správních poplatků (např.
ověření podpisu, vydání povolení uzavřít
manželství, vydání stavebního povolení,
zápis do registru vozidel, povolení ke
zřízení parkovacího místa, schválení
technické způsobilosti vozidla,
osvobození z určitých místních
poplatků).
(modrý parkovací průkaz vydávají obecní úřady)
„Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:
§ 67: Speciální označení vozidel a osob
(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro
osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla
řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O
2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní
službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí
užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od
oprávněného orgánu v zahraničí.“
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Příspěvek na mobilitu
Na tuto opakující se dávku ve výši 550,- Kč
měsíčně má nárok osoba starší 1 roku, která je
držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P. Další podmínkou
pro získání příspěvku je, že se osoba v
kalendářním měsíci opakovaně dopravuje nebo je
dopravována. Toto dokládá na základě čestného
prohlášení. Příspěvek se vyplácí zpětně, a to do
konce kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost
může být vyplácen čtvrtletně.
Na dávku nevzniká nárok, pokud je osoba
umístěna v pobytové sociální službě (domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem,
zdravotnická zařízení ústavní péče).

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Dávka náleží osobě s těžkým postižením nosného
nebo pohybového ústrojí, a s těžkým sluchovým
či zrakovým postižením. Osobám starším tří let
se poskytuje dávka na úpravu bytu, pořízení
schodolezu, stropního zvedacího systému,
schodišťové plošiny a sedačky, motorového
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vozidla. Od patnácti let vzniká nárok na vodícího
psa.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek je
uveden ve vyhlášce číslo 388/2011 Sb., o
provedení
některých
ustanovení
zákona
č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, ve znění pozdějších
předpisů. Zvláštní pomůcka není zdravotnickým
prostředkem,
není
hrazena
z veřejného
zdravotního pojištění. U tohoto příspěvku je
stanovena spoluúčast – obecně 10% ceny
pomůcky, nejméně 1.000,- Kč, ale…neplatí pro
motorové vozidlo a pak jsou také případy, kdy je
spoluúčast posuzována individuálně. Hodnotí se
celkové majetkové a sociální poměry.
Bližší informace ke konkrétní pomůcce poskytne
ÚP. A jako u příspěvku na péči bude žádost
posuzovat posudkový lékař OSSZ.
Aby byl příspěvek přiznán, pomůcka nesmí být
plně nebo částečně hrazena ze zdravotního
pojištění.
Výše příspěvku se pohybuje od 1.000,- Kč do
350.000,- Kč.
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Od zdravotní pojišťovny lze na předpis získat
např. pleny, obvazový materiál, náplasti,
ortopedicko – protetické pomůcky, ortopedickou
obuv, invalidní vozíky, kompenzační pomůcky
pro tělesně, zrakově či sluchově postižené, aj.
(info:https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky
/zdravotnicke-prostredky)
Pomůcky si lze i zapůjčit. Na internetu lze najít
širokou škálu organizací a firem dodávajících a
půjčujících velké množství pomůcek (např.
zařízení Charity ČR, Domovy pro seniory, Liga
vozíčkářů…atd.)

Příspěvek na pořízení motorového
vozidla
O příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě
motorového vozidla (ať již nového nebo ojetého)
mohou žádat pouze osoby s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí, nebo osoby
s těžkou mentální retardací. Tyto osoby se
opakovaně dopravují a jsou schopny řídit
motorové vozidlo nebo musí být osoba schopna
být vozidlem převážena.
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O příspěvek lze žádat jednou za 7 let a jeho
maximální výše je 200.000,- Kč. Záleží však na
příjmech žadatele. Odstupňování příspěvku podle
příjmů se změnilo od 1. 4. 2020.

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální
podpory, která je určená na pokrytí nákladů na
bydlení bez ohledu na vlastnictví nemovitosti.
Nárok na tuto dávku vzniká, pokud 30% příjmů
člověka, rodiny v jedné domácnosti, nestačí na
pokrytí nákladů na bydlení.

Doplatek na bydlení
Tato dávka (ze systému hmotné nouze) je určená
k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, a to
společně s příjmy posuzovaných osob a
s příspěvkem na bydlení (ze systému státní
sociální podpory). Výše doplatku se stanovuje
tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů
jako je nájem, dále služby spojené s bydlením,
a náklady za dodávky energií, zůstala osobě či
rodině alespoň částka zajišťující živobytí.
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Mimořádná okamžitá pomoc
Jedná se o jednorázovou dávku a na rozdíl od
jiných dávek hmotné nouze se poskytuje ve
specifických případech i lidem, kteří by běžně
měli dostatečné příjmy, a na jiné dávky neměli
nárok, např. může být tato dávka poskytnuta,
pokud hrozí vážná újma na zdraví, pokud se
jedná o mimořádnou událost typu povodeň,
záplava, požár, zemětřesení. Nebo se o dávku
může požádat, pokud osoba ztratila osobní
doklady a bez nových není schopna si získat
finanční prostředky, dále pak: pokud např. hrozí
sociální vyloučení, po propuštění z vazby,
výkonu trestu odnětí svobody nebo z léčebny
chorobných závislostí.
Žádosti o výše uvedené sociální dávky
(příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc) se podávají na
Úřadu práce.

Potravinová pomoc
Jednorázová nebo opakovaná potravinová pomoc
je
realizovaná
většinou
prostřednictvím
sociálních služeb osobám, které jsou klienty
těchto služeb, a ocitli se ve finanční tísni
36
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neumožňující zajištění základních životních
potřeb. Každá sociální služba by měla být
v rámci svého sociálního poradenství schopna
zkontaktovat osoby, které takovou pomoc
potřebují, se sociální službou poskytující
potravinou pomoc.

Nadace
V České republice působí řada nadací a
nadačních fondů, u kterých je možné požádat o
finanční pomoc.
„Cílem nadací je dávat peníze tam, kde je to
potřeba. Nadace svými financemi pomáhají v
nejrůznějších
oblastech
lidských
aktivit.
Podporují např. péči o staré lidi, postižené děti,
podílejí se na záchraně kulturních památek,
ochraně životního prostředí a pomáhají v mnoha
dalších potřebných oblastech. Cílem nadací není
přímá péče o klienty či poskytování služeb, nýbrž
zajištění finanční podpory.
Za tímto účelem shromažďují peníze a též budují
a spravují své nadační jmění (více informací na
www.tretipatro.cz).
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Na internetu lze vyhledat webové stránky, které
pomáhají spojit se s nadací: (www.nadacnik.cz).
Služby nabízejí zdarma.

Invalidní důchod
Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní
schopnosti. Obvykle vzniká důsledkem vážného
onemocnění nebo úrazu. Slouží těm, kteří kvůli
špatnému zdravotnímu stavu nemohou pracovat.
O invalidní důchod si každý člověk musí požádat
sám, žádost sepíše pracovník důchodového
oddělení na místně příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení. Žádný formulář žádosti o
invalidní důchod neexistuje. K prokázání
invalidity je nutné doložit Posudek o zdravotním
stavu a to, zda zdravotní stav člověka odpovídá
některému stupni invalidity. To posuzuje lékař
Lékařské posudkové služby Okresní správy
sociálního zabezpečení pověřený posuzováním
zdravotního stavu.

Rozlišujeme tři stupně invalidity na
základě poklesu pracovní schopnosti.
 invalidita 1. stupně – pokles pracovní
schopnosti o 35 % – 49 %,
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 invalidita 2. stupně – pokles pracovní
schopnosti o 50 % – 69 %,
 invalidita 3. stupně – pokles pracovní
schopnosti o 70 % a více.
Invalidní důchod závisí na vývoji zdravotního
stavu, nemusí být trvalý. V rozmezí jednoho až
tří let se provádí lékařské prohlídky zdravotního
stavu.
U invalidních důchodů jsou povinná pojištění
u osob ve věku:







do 20 let méně než jeden rok pojištění,
od 20 do 22 let jeden rok,
od 22 do 24 dva roky,
od 24 do 26 tři roky,
od 26 do 28 čtyři roky,
nad 28 let 5 roků.

Doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem
invalidity. Pokud se pojištěnec stal invalidním
vlivem pracovního úrazu, podmínka potřebné
doby pojištění se považuje za splněnou. Výše
invalidního důchodu se skládá ze dvou složek. Ze
základní výměry, která činí 9 % průměrné mzdy
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a z procentní výměry, která činí za každý celý
rok doby pojištění:
 0,5 % výpočtového základu měsíčně,
v případě invalidity 1. stupně,
 0,75 % výpočtového základu měsíčně,
v případě invalidity 2. stupně,
 1,5 % výpočtového základu měsíčně,
v případě invalidity 3. stupně.
Základní složka je v roce 2020 3.490,- Kč.
Procentuální složka pro výpočet výpočtového
základu
invalidního důchodu je závislá
na počtu odpracovaných let, hrubém příjmu
žadatele a stupni invalidity. Nárok na invalidní
důchod zaniká dnem, kdy jeho poživatel dosáhl
65 let a v tento den zároveň vzniká nárok na
starobní důchod ve výši, v jaké náležel stávající
invalidní důchod. To znamená, že se neprovádí
výpočet
starobního
důchodu.
Poživatel
starobního důchodu může požádat ČSSZ o
výpočet výše starobního důchodu dle zákonných
pravidel. Jedinci pak bude náležet ten starobní
důchod, který bude vyšší.
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Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné je dávka ze systému
nemocenského pojištění a je určena lidem, kteří
se musí postarat o své blízké, kteří mají vážnou
nemoc nebo prodělali těžký úraz. Tato dávka by
měla být přiměřenou náhradou za ztrátu příjmu,
aniž by člověk přišel o práci nebo čerpal
dovolenou a zaměstnavatel nesmí dát pečující
osobě po dobu ošetřování výpověď. Po ukončení
ošetřování musí být zaměstnanec zařazen na
původní práci a pracoviště. Dlouhodobé
ošetřovné lze čerpat až 90 dní. Zákon vymezuje,
v jakém vztahu musí být osoba (účastník
nemocenského pojištění) k ošetřovanému:
 manžel/manželka, registrovaný
partner/partnerka, druh/družka,
 příbuzný v přímé linii s ošetřovanou
osobou – syn/dcera, vnuk/vnučka,
pravnuk/pravnučka, sourozenec,
 tchán/tchýně, zeť/snacha, synovec/neteř,
strýc/teta,
 jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou
osobou ve společné domácnosti alespoň
po dobu třech měsíců.
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Ošetřovné se vypočítává z průměrného denního
příjmu za rozhodné období, což je zpravidla
dvanáct kalendářních měsíců před měsícem, kdy
vznikla potřeba péče. Výše ošetřovného se
stanovuje jako 60% redukovaného denního
vyměřovacího základu.
Dlouhodobé ošetřovné dostane pouze ten
zaměstnanec, který byl účasten na nemocenském
pojištění po dobu alespoň 90 kalendářních dnů
v posledních
4
měsících
bezprostředně
předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé
péče. Po dobu ošetřování nesmí osoba vykonávat
žádnou výdělečnou činnost. Dlouhodobé
ošetřovné mohou čerpat i osoby samostatně
výdělečné činné při splnění podmínek stejných
jako zaměstnanec (účast na nemocenském
pojištění 3 měsíce).

Důchod pro pečující osoby
Pečující osobě se započítává doba, kdy o někoho
pečuje, jako tzv. doba náhradního pojištění na
důchod. Jedná se o časový úsek, kdy pečující
osoba aktivně nepracuje (neodvádí tedy pojistné),
přesto se započítává do doby pojištění nezbytné
pro přiznání důchodu a to tehdy, pokud osoba, o
42
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

kterou se pečuje, pobírá příspěvek na péči
minimálně ve II. stupni.
Stát platí pojistné za osobu pečující o osobu
pobírající příspěvek ve stupni II, III, IV, pokud
spolu žijí v domácnosti; podmínka společné
domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou
osobu. Zdravotní pojištění pak stát platí za osobu
pečující o osobu pobírající příspěvek ve stupni II,
III, IV.
Příjem pečující osoby do výše přiznaného
příspěvku na péči je zcela osvobozen od daně
z příjmu.
Pokud by nastala např. situace, kdy osoba, o
kterou se pečuje, je celý kalendářní měsíc
v nemocnici a ztrácí tak nárok na příspěvek na
péči, tak i pečující osoba v této době nemá státem
hrazené sociální ani zdravotní pojištění. Tuto
situaci je pak nutné řešit na Úřadě práce, např.
registrací jako uchazeč o zaměstnání po celou
dobu, kdy je osoba v nemocnici.
Může nastat i situace, kdy o osobu pečuje více
osob. Péče se započítává jen hlavní osobě, která
převážně pečuje, a to v plném rozsahu. Stejné je
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to i v případě, kdy osoba o někoho pečuje a
zároveň pečuje i sociální služba – péče se
započítá jen tehdy, pokud osoba provádí hlavní
péči a sociální služba vedlejší.
Pokud při pečování i člověk pracuje (např. na
zkrácený úvazek), je zde několik možností
započtení doby pojištění pro přiznání důchodu.
Pro informace je nejlepší se obrátit na pracovníka
důchodového oddělení na místně příslušné
okresní správě sociálního zabezpečení.

Pomoc v místě bydliště
Pokud se člověk nevyzná v tom, na co má nárok,,
na koho se obrátit, netuší, kterou sociální službu
oslovit, je asi nejlepším řešením oslovit
sociálního pracovníka obce nebo sociálního
pracovníka na Úřadu práce.
Sociální pracovníci obcí poskytují mimo jiné i
bezplatně
základní
sociální
poradenství,
spolupracují s dalšími státními, samosprávnými
či neziskovými institucemi, spolupracují se
sociálními službami v dané lokalitě. Sociální
pracovníci napomáhají řešit nepříznivé situace
klientů týkající se např. zdravotního postižení
nebo duševního onemocnění, problematiku péče
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o osobu závislou na pomoci jiné osoby,
osamělost osoby, návrat z ústavního zařízení, řeší
i riziko ztráty bydlení nebo nevyhovující bydlení,
nízké příjmy nebo dluhovou problematiku, aj.

Sociální pracovník realizuje i veřejné
opatrovnictví a to osobám, které jsou omezeni ve
svéprávnosti, a obec je určena jejich
opatrovníkem.
O
omezení
svéprávnosti
rozhoduje soud.
Sociální pracovníci na Úřadech práce zajišťují
agendu dávek státní sociální podpory, dávek pro
osoby se zdravotním postižením (příspěvek na
péči, průkaz OZP, příspěvek na mobilitu,
příspěvky na zvláštní pomůcky), nebo dávek
pomoci v hmotné nouzi. Provádějí sociální
šetření nebo analýzu situace u osob nacházejících
se v nepříznivé sociální situaci, poskytují
poradenskou činnost, jednají se správními orgány
a jinými organizacemi v zájmu klientů, aj.
Poznámky:
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HYGIENICKÁ PÉČE
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HYGIENICKÁ PÉČE
1. Čištění zubů a péče o dutinu ústní
2. Ranní a večerní mytí
3. Péče o vlasy
4. Péče o nehty
5. Péče o vousy, holení
6. Celková koupel nemocného na lůžku
7. Hygienické vyprazdňování a hygienické mytí
8. Inkontinence moči a stolice
9. Prevence a ošetření dekubitů

Význam hygienické péče
 Prevence nozokomiálních nákaz,
 Zabraňuje vzniku komplikací, které
vznikají z nedostatečné hygieny (např.
dekubity, opruzeniny, záněty slinných
žláz…),
 Zlepšuje subjektivní pocit nemocného.
48
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

Hygienická péče a soběstačnost
nemocného
Podle toho, kolik pomoci bude při hygieně
nemocný od pečující osoby vyžadovat, můžeme
opečovávané osoby rozdělit na:
 chodící
 obtížně chodící
 ti, kteří nemohou opustit lůžko se
zachovanou soběstačností
 ti, kteří nemohou opustit lůžko a nemají
zachovanou soběstačnost

Nemocní v bezvědomí nebo v těžkém
stavu, imobilní
 Hygienickou péči v plném rozsahu
provádí pečující osoba, poskytovatelé
terénních sociálních služeb.
 Hygiena je zde důležitou prevencí
proleženin.
 Zvýšené hygienické požadavky u těchto
osob, fyzická i psychická zátěž
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pečujícího (doporučujeme nasmlouvat
pomoc pečovatelské služby).

1. Čištění zubů a péče o dutinu ústní
U nesoběstačného člověka provádějte čištění
zubů 2x denně krouživými pohyby vnější, vnitřní
strany zubů, kousací plochy zubů. Po vyčištění
vypláchneme důkladně ústa.
Postup:
 Uložíme nemocného do zvýšené polohy.
 Ložní prádlo můžeme chránit
jednorázovou nebo igelitovou
podložkou, nebo podložte ručníkem.
 Vytlačte zubní pastu na kartáček a
podejte jej osobě.
 Pokud opečovávaná osoba není schopna
si vyčistit zuby a dutinu ústní, udělejte to
místo něj.
 Pod bradu umístěte plochou nádobu
(nebo speciální emitní misku, kterou
zakoupíte ve zdravotnických potřebách),
vyčistěte zuby, vypláchněte ústa vodou.
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 Pokud má opečovávaná osoba výraznou
poruchu a není schopna spolupráce,
vytřete ústa vlhčeným tamponem
(glycerinové tyčinky na ošetření dutiny
ústní), nebo čistou mokrou žínkou.
Nezapomeňte na hygienu jazyka,
prevence bíle povleklého jazyka (pokud
přetrvává, hledáme příčinu a informujte
ošetřujícího lékaře).
 Nezapomeňte připravit si kelímek na
výplach ústní dutiny, nebo brčko na
výplach úst.
 Nemocný se zubní protézou - umělý
chrup vyjmeme čtvercem mulu do
odkládací nádobky (např. emitní misky),
umyjeme kartáčkem a pastou pod
tekoucí vodou.
Pozn: Pokud to není nutné, nevkládejte
nemocnému do úst zubní protézu. Způsobuje
dráždění sliznice, která je už tak náchylná vůči
infekcím. Nejlepší je omezit používání protézy na
dobu jídla. Mezitím je třeba ji uchovávat
v kelímku s vodou se speciálním roztokem na
protézy.
51
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

2. Ranní a večerní mytí
RANNÍ MYTÍ
 Péče o dutinu ústní
 Péče o čistotu těla (zpravidla bez DK,
není-li to nutné)
 Péče o genitál
 Česání
 U mužů oholení dle potřeby
 Péče o kůži (masáž…)
 Výměna ložního i osobního prádla dle
potřeby, úprava lůžka
 Výměna plen u inkontinentních
nemocných
VEČERNÍ MYTÍ
 Hygiena dutiny ústní
 Hygiena těla dle potřeby a zvyklostí
nemocného
 Péče o kůži (prevence proleženin… )
 Úprava lůžka
 Výměna plen u inkontinentních
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Sprchování opečovávané osoby
Může-li nemocný stát – vezmeme jej pod sprchu.
Osoba se drží madel, nebo sedí na kompenzační
pomůcce
(židle
do
sprchy),
zajistíme
protiskluzový povrch podlahy.
Postup
1. Osprchujeme osobu přiměřeně teplou
vodou (od 27 °C)
2. Umyjeme vlasy
3. Postupně umyjeme namydlenou žínkou
od hlavy k nohám mimo oblast v
intimních partiích.
4. Nakonec znovu osprchujeme, osušíme,
ošetříme pokožku ochranným a
výživovým krémem a oblékneme.
Pozn: Věnujte zvýšenou péči o ochranu pokožky
– jemné čištění, hydratace a ochrana před
vznikem zánětlivých stavů pomocí vhodných
ochranných kosmetických krémů s obsahem
oxidu zinečnatého a s argininem (nanášíme
bezprostředně před obléknutím inkontinenční
pomůcky.
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3. Mytí vlasů
Pomůcky





Šampon, vlasová kosmetika
Hřeben, vysoušeč vlasů
Ručníky
Umyvadlo, kbelík, nafukovací vaničku,
nádoba na nabírání vody, dvě gumové
podložky
 Voda při teplotě 37 °C
 Jednorázová čepice (bezoplachový
šampon a kondicionér)
Postup při běžném mytí hlavy a vlasů
 Informujeme klienta o výkonu
 Zhodnoťte pohyblivost a soběstačnost
klienta
 Zvolte vhodné místo a polohu pro výkon
 Navlhčete vlasy teplou vodou a naneste
šampon
 Masírujte pokožku hlavy bříšky prstů
 Spláchněte vlasy teplou vodou
 Rozčešte vlasy a vysušte
54
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

 Upravte účes podle přání nemocného
 Všímejte si vzhledu, kvality, poškození a
abnormalit vlasů a vlasaté části hlavy
 Proveďte záznam do dokumentace
 Umývejte vlasy podle potřeby nebo přání
klienta
Mytí hlavy a vlasů prostřednictvím vaničky
Pečující osoba má přenosnou nafukovací vaničku
s odtokem
Vanička na mytí hlavy a vlasů








nafukovací vanička s odtokem
pumpička k nafouknutí vaničky
ergonomický tvar s otvorem pro krk
zásobník na vodu se sprchou
rozměry vaničky: 66×58.5 cm
délka odtokové hadice: 120 cm
objem vaku na vodu: 9 l
 délka sprchy: 31.5 cm
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Postup a pomůcky při mytí hlavy a vlasů za
pomocí nafukovací vaničky
 Šampon na vlasy
 Jednorázovou podložku pro ochranu
postele
 Nafukovací vaničku s odtokem –
bazének umístěte na podložku pod hlavu
klienta a jeho výpusť umístěte do kbelíku
 Dva ručníky
 Zásobník na vodu se sprchou, voda při
teplotě 37 °C
 Hřeben, kartáč na vlasy, fén na vlasy
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Postup a pomůcky při mytí hlavy a vlasů bez
použití vody
Existují případy v terénu, kdy pečující nemá
k dispozici vodu, nebo klient není ze zdravotních
důvodů schopen žádnou z výše uvedených
variant absolvovat. Pro tyto případy volíme
alternativu k tradičnímu mytí vlasů a hlavy
prostřednictvím pěnového šamponu, který
nevyžaduje použití vody.
Aplikujeme množství pěnového šamponu do
vlasů, po vmasírování šamponu důkladně mokré
vlasy osušíme do ručníku, vysušíme fénem,
rozčešeme.
Postup při mytí hlavy a vlasů jednorázovou
čepicí
 Jednorázová čepice se šamponem je
vhodná pro pacienty, kteří si neumí umýt
hlavu samostatně nebo pro ležící
pacienty. Je ideální i v situacích, kdy
člověk nemá přístup k vodě.
 Snadná a pohodlná alternativa běžného
mytí vlasů na lůžku bez nutnosti vlasy
následně oplachovat.
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 Čepice má univerzální velikost. Je
navlhčená a obsahuje složku na mytí
vlasů bez oplachování. Proto je snadnou
a pohodlnou alternativou běžného mytí
šamponem, kondicionérem a vodou.
Čepici je třeba zahřát v mikrovlnné troubě na 1520 sekund nebo může mít i pokojovou teplotu.
Obsahuje šampon i kondicionér. Po nasazení na
hlavu stačí vlasy masírovat přes čepici 2-3
minuty a následně nechat vyschnout. Vlasy není
třeba oplachovat.
Čepice je na 1 použití.
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4. Péče o nehty
Postup
 Nehty na rukou se stříhají do obloučku a
nehty na nohou rovně.
 Zvýšenou péči věnuje pečující nehtům u
diabetiků, hrozí nebezpečí zánětu až
amputace.
 Kontrolujeme čistotu a délku.
 Je-li potřeba, nehty vyčistíme, nebo
umyjeme kartáčkem.
 Ostříhané nehty upravíme pilníkem.
Pomůcky
 Ručník (podložka)
 Nůžky (kleštičky)
 Emitní misky

5. Péče o vousy, holení
Oholení vousů řadíme také k běžné hygienické
péči. Provádíme dle zvyklostí a přání klienta.
Používáme buď klientovi holící potřeby, nebo
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například jednorázové. Holení nasucho pomocí
holicího strojku je pohodlné a pro klienta více
komfortní.
Postup
 Pečující nejdříve omyje klientovu tvář
teplou čistou vodou.
 Nanese štětičkou gel nebo pěnu na
vousy.
 Postupuje od krku ke tvářím, poté oholí
vousy nad rtem a naposledy na bradě,
nebo dle domluvy s nemocným.
 Pečující postupuje šetrně a pomalu, aby
nedošlo k poranění nemocného.
 Omyje zbylou pěnu a tvář osuší.
 Podle přání klienta nanese vodu na
holení.
Pomůcky






Žiletka
Gel nebo pěnu na holení
Rukavice
Vodu
Štětičku
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6. Celková koupel nemocného na
lůžku
Před prováděním tělesné hygieny nemocného je
dobré se připravit:
 Vytvořte příjemnou a přátelskou
atmosféru. Pamatujte, že pro
opečovávaného může osobní hygiena
představovat trapnou situaci – snažte se
nepřispívat k pocitu nepohody.
 Nepospíchejte, vždy berte ohled na
zvyklosti a návyky osoby, o níž pečujete.
 Zajistěte odpovídající teplotu
v místnosti, nevětrejte při samotném
úkonu. Pozor na nešvar pečujících osob,
a tím je větrání místností otevřením okna
v době nahoty opečovávaného. Právě
zima patří k nepohodě a způsobí, že se
koupání stane nesnesitelnou pro
opečovávaného.
 Rozmístěte všechny potřeby tak, abyste
je měli pro ruce a abyste nemuseli
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nechávat opečovávaného o samotě.
Pokud už musíte odejít od lůžka, je třeba
pamatovat na zajištění bezpečnosti
(postranice) a přikrytí nemocného.
Chraňte postel nemocného před vlhkem,
podkládejte pod umývané části těla
ručník nebo nejlépe jednorázovou
podložku (pořídíte zdravotnické
potřeby).
Odhalujte jen ty části, které právě
omýváte.
Pro pohodlí a intimitu požádejte třetí
osoby, aby opustily místnost.
Nastavte postel do vhodné výšky
odpovídající výšce vaší postavy (u
obyčejné postele lze pořídit nástavec na
nohy postele).

Pomůcky
 Ochranné rukavice
 Ochranný oděv pro pečujícího
(jednorázová zástěra, empír, nebo jiný
vhodný oděv)
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 Koš nebo pytel na špinavé prádlo, stolek
na pomůcky
 Podložní mísa, jednorázové
inkontinentní pomůcky
 Umyvadla na horní a dolní polovinu těla
 Hřeben, mýdlo, holení (mýdlo, štětka,
holicí strojek)
 Tělové mléko, krém na obličej, emulze
masážní
 Emitní miska, hrneček, kartáček na zuby,
eventuálně glycerínové štětičky (péče o
dutinu ústní)
 Pomůcky na mytí hlavy, šampon na
vlasy, štětičky do uší
 2 ručníky, jednorázové žínky
 Čisté osobní a čisté ložní prádlo
 Voda při teplotě 37 °C

Postup činností a úkonů při mytí klienta
Stále komunikujte s nemocným, podávejte
neustálé informace o konkrétních činnostech při
prováděné hygienické péči. Nezapomeňte zavřít
okna, dveře, zajistěte maximálně možnou
intimitu nemocného.
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Postupujte v tomto sledu
 Oblékněte si ochranné pomůcky
 Odstraňte z lůžka deku, polštář,
antidekubitní a polohovací pomůcky
 Na stolek připravte výše uvedené
pomůcky
Začínáte umytím vlasů, obličeje, krku, včetně
uší, dále horní končetiny i meziprstní prostory,
hrudník i v kožních záhybech pod prsy, břicho a
podbřišek, a následně:
1. krok: Umyjte dolní část těla osobě –
dolní končetiny, meziprstní prostory,
postupujeme až k tříslu. Dále se
věnujeme nejcitlivějšímu místu na těle a
tím je oblast genitálií:
Ženy omyjte žínkou a mýdlem, proveďte oplach,
dodržujte směr od spony stydké ke konečníku.
U mužů je nutno při mytí shrnout předkožku
z penisu, vymýt, usušit a předkožku vrátit, to
znamená opět přehrnout přes žalud zpět.
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2. krok: Napolohujte osobu na bok.
Umyjte záda, ramena, boky. Otočte
klienta na druhou stranu a proveďte to
samé.
3. krok: Následuje důkladné osušení
celého těla včetně hlavy (otáčíme klienta
na jednu stranu, osušíme ručníkem tělo,
to samé provedeme na opačné straně
těla)
4. krok: Proveďte masáž emulzí,
ošetřujícím krémem, nezapomeňte na
obličejovou část, za krkem a na uši
5. krok: Oblékněte osobě čisté osobní
prádlo a proveďte výměnu ložního
prádla, otočením na bok, přeložení
prostěradla tak, aby po překulení
nemocného na druhý bok bylo možno
prostěradlo natáhnout na celé lůžko)
6. krok: Do lůžka osobě umístěte
antidekubitní a polohovací pomůcky,
zajistěte úlevovou polohu.
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7. Hygienické vyprazdňování
hygienické mytí

a

 Pravidelné vyprazdňování patří k
základním potřebám.
 Poruchy v oblasti vyprazdňování mohou
ovlivnit psychiku i zdravotní stav
nemocného (zácpa x průjem, zvýšená
plynatost).
 Možnosti a způsob vyprazdňování
ovlivňuje mobilita nemocného.

Chodící osoba
Vyprazdňuje se na WC, kde by mělo být
odpovídající bezpečnostní vybavení (madla) a
dostatečný prostor pro manipulaci (např. s
pojízdným křeslem). Výhodou je i vybavení
usnadňující posazení či vstávání (nástavec na
toaletu s madly).

Částečně soběstačná osoba
Lze jej dopravit na pojízdném křesle na WC
(invalidní vozík, toaletní křeslo opatřené koly).
Může využít pokojový klozet (toaletní křeslo,
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které je stabilní,
vyprazdňování).

vyhovující

poloha

při

Po vyprázdnění umožníme umytí rukou!

Osoba upoutaná na lůžko
 Užíváme podložní mísu a močové láhve
(bažant u mužů). Močová láhev může
být zavěšena v držáku po straně lůžka, v
dosahu nemocného.
 Pomůcky pro vyprázdnění vždy
očistíme, podložní mísu přenášíme
zakrytou, podkládáme s pomocí pacienta
nebo po jeho přetočení na bok.
 Zajistíme v možné míře soukromí.
 Po vyprázdnění očistíme genitál nebo
konečník, umožníme nemocnému umýt
ruce.

Hygienické mytí
Omytí genitálu po vyprázdnění
Pečující umožní opečovávanému utřít se, nebo
provede očistu sama.
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Způsob očisty pečujícím se odvíjí od míry
znečištění nemocného:
 zvlhčené pleny – jednorázový materiál
(lze
zakoupit
ve
zdravotnických
potřebách, drogistické zboží),
 žínka na jedno použití, mýdlo, voda,
 čistící pěna (mytí bez vody, označována
jako „bezoplachový produkt“, lze
zakoupit ve zdravotnických potřebách,
lékárnách) a buničitá vata (rukavice,
pokožku postříkáme čistící pěnou a
stíráme i s nečistotou buničitou vatou),
 ošetřená místa natřeme ochranným
krémem, pastou, aj.
 umožnit nemocnému hygienu rukou
 obsah mísy, toaletního křesla před
vylitím kontrolujeme – možný nález
změny barvy, konzistence, příměs hlenů,
krve, parazitů atd.

Inkontinentní osoba
Uvádíme osvědčený postup při provádění
hygieny u osob s poruchou vyprazdňování:
Navlékneme si rukavice na jedno použití,
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připravíme si jednorázovou podložku, nádobu na
odpad, pomůcky na mytí:
 hrubé nečistoty (stolice) odstranit
buničitou vatou,
 provedeme důkladné omytí pokožky
vodou a mýdlem, nebo očištění pěny bez
použití vody,
 nemocného otočíme na bok, savou
podložku stočíme k tělu,
 pozornost věnujeme okolí
permanentního katetru (cévka),
 oblast křížové kosti, hýždě a třísla
natřeme ochranným krémem,
 odstranit srolovanou podložku, přiložíme
plenkové kalhotky,
 vložíme novou jednorázovou
nepromokavou podložku, na kterou
nemocného přetočíme,
 ujistíme se dotazem, že nic neškrtí a
netlačí.
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8. Inkontinence moči a stolice
Úniky moče (inkontinence) a úniky stolice
představují pro lidi těžké, trapné a často bolestné
téma.
1. Prvním krokem je určit stupeň
inkontinence
Stupeň určuje lékař, my však podáváme
informace: JAK ČASTO, KOLIK.
2. Druhým krokem je určit fyzický stav
osoby, pro který výrobek vybíráme
Aktivní lidé potřebují jinou ochranu než
ležící osoby.
3. Zvolit správnou velikost produktu
Krejčovským metrem změřte obvod boků a pasu.
Změřené hodnoty sdělte praktickému lékaři,
který bude vypisovat poukaz na inkontinenční
pomůcku, nebo sdělíte farmaceutovi v lékárně při
nákupu pomůcek.
Pozn: Je třeba mít na paměti, že nesprávně
zvolená velikost může způsobovat: malá velikost
způsobí odřeniny a puchýře, veliká velikost
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způsobí vytékání moči a stolice. Vhodně zvolená
pomůcka snižuje riziko vzniku opruzenin, a
dlouhodobě i proleženin.

Druhy inkontinenčních pomůcek
Pro aktivní osoby
Urologické vložky – lehká až střední
inkontinence, anatomicky rozdílné podle pohlaví,
různá síla - 6 absorpční kapacit.
Anatomické pleny – střední a těžká
inkontinence, mají vyšší absorpční kapacitu než
urologické vložky. Nemají křídla obepínající
boky, na svém místě drží díky fixačním
kalhotkám. Anatomické pleny jsou dostupné
v 6ti absorpčních kapacitách.
Absorpční kalhotky – střední a těžkou
inkontinenci – oblékají se jako normální spodní
prádlo, proto jsou osvědčené u chodících osob
(natahovací kalhotky).
Pro neaktivní osoby:
Inkontinentní pomůcky pro ležící osoby –
Volba druhu ochrany závisí na individuálních
potřebách a stupni inkontinence. Plenkové
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kalhotky (lepičky) jsou
absorpčních kapacitách.

dostupné

ve

4

Kdy vyměnit pomůcku?
Inkontinentní pomůcku je potřeba vyměňovat
podle potřeby, v průměru třikrát denně, vždy po
stolici a po hygieně. Indikátor vlhkosti na vnější
straně pleny ukazuje, kdy je třeba výrobek
vyměnit. Jak se plena postupně plní močí, potisk
se rozpijí a žluté proužky mění barvu (záleží na
výrobci, např. žlutý proužek se mění do zelena).
Pozn: Širší část pleny patří dozadu, užší část
dopředu. Využívejte u ležících osob i ochrannou
jednorázovou podložku na ochranu lůžka.

9. Prevence ošetření dekubitů
Hlavní příčinou vzniku proleženin je déle trvající
stlačení drobných cév v měkké tkáni mezi kostí a
pevnou podložkou. Kůže a podkoží nejsou
dostatečně okysličovány a postupně odumírají.
Náchylnější ke vzniku proleženin jsou místa s
tenkou tukovou a svalovou vrstvou, tedy paty,
kotníky, oblasti nad křížovou a sedací kostí,
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případně velké výčnělky kosti stehenní.
Proleženiny jsou velmi bolestivé a často bývají
nebezpečným zdrojem infekce.

Hrozí proleženiny i vám?
Mobilní či částečně mobilní člověk proleženinám
sám předchází tím, že stále mění svoji polohu. V
okamžiku, kdy je pro něj sezení nebo ležení
nepohodlné nebo ho něco bolí, sedne si či lehne
jinak nebo se jde projít. Nepohyblivý pacient tuto
možnost nemá a je závislý na zkušenosti a péči
ošetřovatele.

Co ovlivňuje vznik proleženin?
Rozvoj proleženiny ovlivňuje více faktorů. Patří
k nim intenzita a doba působení tlaku, zdravotní
stav pacienta, jeho váha, věk, přidružené nemoci,
výživa a prostředí, ve kterém se nachází. K
proleženinám jsou náchylnější lidé s inkontinencí
moče a stolice, pacienti s chorobami nervového
systému a také lidé v poúrazovém stavu. Pokud
již proleženiny vzniknou, je třeba je včas
podchytit a začít léčit.
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Jak zvládnout péči o proleženiny
Jak již bylo řečeno, proleženinám je nejen
možné, ale přímo nutné předcházet. Znamená to
ohrožená místa kontrolovat, pro zlepšení
prokrvení jemně masírovat, využívat speciální
antidekubitní podložky, pacienta polohovat,
poskytovat mu dostatečnou výživu a pravidelnou
hygienickou péči. Jeho kůži chránit před
podrážděním a zánětem. Všichni pečovatelé by
měli mít na paměti, že jejich svědomitá péče o
opečovávaného v domácím prostředí, dokáže
vzniku závažných proleženin zamezit.

Prevence proleženin
 povzbuzování a motivování nemocného
k samostatnému pohybu (pokud je to
možné) nebo – u nemocných s částečně
omezenou pohyblivostí – k samostatné
změně polohy v posteli
 u zcela imobilního nemocného
pravidelnou změnu polohy těla (vždy
alespoň po 1,5 - 2 hodinách)
Pozn: Známkou toho, že je třeba častěji měnit
polohu, jsou již zmíněná zarudnutí na místech
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vystavených působení tlaku. Pokud pečujete o
ležícího nemocného, pozorně si prohlížejte jeho
tělo vždy, kdykoliv měníte jeho polohu.
 při změně polohy používejte plátěnou
nebo kluznou podložku, aby nedošlo
k tření pokožky o matraci
 lůžko ležícího nemocného opatřete
antidekubitní matrací (dle potřeby i
s kompresorem) a pomůcky relaxační,
antidekubitní (široký výběr ve
zdravotnických potřebách, nebo
vystavený poukaz od lékaře, pomůcka je
hrazená zdravotní pojišťovnou
nemocného)
 věnujte zvýšenou péči o ochranu
pokožky – zlepšení prokrvení, stále
sledujte, zda nedochází ke změnám
barvy pokožky, které by mohly ukazovat
ne její nedostatečné prokrvení.
Stimulujte mikrocirkulaci krve masáží,
používejte přípravky aktivizující
pokožku (gel s guaranou, oleje
používejte u suché pokožky).
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Stadia a ošetření proleženin
Léčbou proleženin se zbývají lékaři a sestry.
Odumření kůže s černou nekrózou je až
posledním stadiem proleženin, které dělíme
podle závažnosti na čtyři stupně.
Nejdříve je místo oteklé, zarudlé a bolestivé
(čistící fáze, zánět). Neléčená proleženina se dál
vyvíjí přes puchýř po vřed, který se prohlubuje a
postupně zasahuje svaly, klouby a kosti.
Pokročilé proleženiny se již spontánně nezhojí a
je třeba je ošetřit chirurgicky.
Ošetření proleženin se ošetřuje jako ostatní
chronické rány – lékař odstraní odumřelou tkáň,
vyčistí ránu a naordinuje léčbu, podle které se
řídíme. V léčbě proleženin se uplatňuje vlhké
hojení, což je možné při použití moderních
obvazů. Důležité je pro nemocného i potlačení
bolesti, na které musíme rovněž myslet.
Ošetřovatelské úkony při domácí péči o již
vzniklé dekubity, mohou poskytovat zdravotní
sestry prostřednictvím terénní zdravotní domácí
péče (domácí zdravotní péči ordinuje praktický
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lékař a péče je hrazena ze zdravotního pojištění
nemocného).

10. Mýty o léčbě ran - čemu bychom
neměli věřit!
Není pravda že:
 je vždy špatné, když rána vylučuje
tekutinu,
 zvýšené vylučování tekutiny souvisí se
zvýšeným výskytem bakterií nebo
infekcí,
 pro vyřešení všech problémů
souvisejících se sekrecí stačí vhodný
obvaz,
 rána potřebuje k hojení vzduch,
 pod specializovaným obvazem dochází
k zapaření rány,
 vysušování ran je nutné,
 mytí je škodlivé a pohyb škodí
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PALIATIVNÍ PÉČE
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PALIATIVNÍ PÉČE
Paliativní péče – je podle zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách definována jako
péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a
zachování kvality života pacienta, který trpí
nevyléčitelnou nemocí.
Zaměřuje se nejen na samotné nemocné lidi, ale
též na jejich rodiny a blízké okolí.

Základní úkoly paliativní péče
 Tlumení krutých obtíží, strachu a
úzkosti,
 Zabezpečení biologických potřeb,
pomoci při sebeobsluze,
 Lidská blízkost, neopuštěnost, zvláště
důvěrná blízkost člověka,
 Komunikace včetně empatického
naslouchání,
 Soukromí bez osamělosti,
 Splnění „posledního přání“ a urovnání
osobních záležitostí,
 Smysluplná náplň volného času,
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 Spiritualita ve smyslu duchovního
zaopatření, smíření a uspokojení potřeb
(nejen) věřících lidí.

Formy paliativní péče
Obecná paliativní péče
Obecnou paliativní péči poskytuje v rámci své
rutinní klinické práce ošetřující lékař se všemi
zdravotníky napříč jednotlivými odbornostmi.
Patří sem zdravotníci, ale i pracovníci
v sociálních službách, kteří se s problematikou
paliativní péče setkávají častěji.
 Agentury domácí péče (home care) a
praktického lékaře.
 Poradny pro pečující, sociální pracovník,
instituce, finanční podpora.

Specializovaná paliativní péče
 Specializovaná paliativní péče je
poskytovaná týmem specialistů v oboru
paliativní péče. Vyžadují ji nemocní s
obtížně kontrolovatelnými symptomy,
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nemocní nesoběstační, kteří většinu času
tráví upoutaní na lůžku.
 Doporučené samostudium pro
posluchače na webových stránkách
České onkologické společnosti.
www.linkos.cz/ceska-onkologickaspolecnost-cls-jep

Mezi zařízení paliativní specializované
péče se řadí:





Nemocniční paliativní tým.
Domácí hospic.
Lůžkový hospic.
Ambulance paliativní medicíny a
konziliární paliativní tým.
 Oddělení paliativní péče.
 Stacionární paliativní péče.
 Speciální hospicová poradna.

Dříve vyslovené přání
Dříve vyslovené přání stanovuje § 36 zákona
č.372/2011 Sb., o zdravotních službách).
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Dříve vyslovené přání nabízí:
 Možnost sepsat svá přání a představy,
jak chceme nebo nechceme být léčeni v
době, kdy o nás budou rozhodovat jiní.
 Bývá sepisováno často proto, že si
člověk nepřeje prodlužování života za
každou cenu bez ohledu na jeho kvalitu.
 Z tohoto důvodu člověk například
odmítá v konečné fázi svého onemocnění
oživovat pomocí resuscitace nebo odmítá
v posledních dnech svého života převoz
do nemocnice. Místo toho požaduje
adekvátní léčbu bolesti a tišení utrpení v
domácím prostředí.

Domácí mobilní hospic
Poskytuje specializovanou paliativní péči v
domácím prostředí pacienta dostupnou 24 hodin
denně. Multidisciplinární tým (zdravotnický a
nezdravotnický pracovníci a dobrovolníci)
dochází za pacienty domů a umožňuje ve
spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl
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důstojně a bezbolestně zemřít v prostředí, kde se
cítí dobře.
Paliativní péčí se u onkologických onemocnění
rozumí péče v terminální fázi, která bude trvat
pravděpodobně několik dnů, týdnů, zpravidla ne
více než 3 měsíce. Cílem této paliativní péče je
zvládnutí nepříjemných příznaků, zejména
bolesti, zachování dobrého stavu vědomí a
myšlení, rozloučit se s blízkými.

Kdo péči indikuje?
 Praktický lékař (3 měsíce)
 Ošetřující lékař lůžkového oddělení po
ukončení hospitalizace (14 dní)

ÚMRTÍ A ORGANIZACE
POHŘBU
V případě, že blízký zemře doma, je nutné:
 Zavolat lékaře – koronera, případně
praktického lékaře či lékaře rychlé
záchranné služby
 Lékař vyplní tzv. List o prohlídce
zemřelého. List o prohlídce zemřelého
má tři části – jednu část si ponechá lékař,
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druhou část zašle lékař matrice
a poslední díl obdrží blízcí pro
zařizování pohřbu.
 Připravte si občanský průkaz zemřelého,
rodný (a příp. oddací) list a kartičku
pojištěnce.
Při úmrtí blízkého nezapomeňte, že máte rodinu
a přátele, kteří vám mohou pomoci sdílet
břemeno povinností a být vám psychickou
oporou.

Poznámky:
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ALZHEIMEROVA
CHOROBA
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Vybrali jsme pro vás aktuální téma
jednadvacátého století.
„Zvládneme pečovat o seniory s demencí
Alzheimerova typu v domácím prostředí?

Tipy pro pečující
 Průběh a stádia nemoci Alzheimerovy
choroby (dále v textu uvádíme - demence
Alzheimerova typu (DAT)
 Specifické přístupy a postupy v péči o
osoby s DAT
 Doma žije osoba s DAT, jak upravit
bezpečné domácí prostředí
 Jak komunikovat a jak plánovat
každodenní činnosti při péči o osobu
s DAT
 Jaké činnosti a aktivity jsou vhodné pro
osobu s DAT
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ALZHEIMEROVA CHOROBA
Alzheimerova nemoc postihuje tu část mozku,
která řídí myšlení, paměť a jazykové schopnosti.
Nemoc začíná nenápadně a pomalu a postupně se
zhoršuje. Přes značné úsilí nejsou k dispozici
léky, které by je dokázaly vyléčit. Existují léky a
další opatření, která mohou onemocnění zpomalit
a zlepšit kvalitu života nemocného, tak i jeho
rodiny a blízkých.

Průběh a stádia demence
Alzheimerova typu
Demence Alzheimerova typu postihuje každého
člověka jiným způsobem. Příznakům DAT snáze
porozumíte,
seznámíte-li
se
s průběhem
onemocnění v jednotlivých stádiích. Členění na
stádia slouží nejen jako pomůcka – průvodce
průběhem nemoci. Je užitečné také proto, aby se
pečující mohli připravit na péči a problémy, které
je pravděpodobně čekají v budoucnosti
Na začátek je důležité připomenout si, co je to
paměť a jak funguje normální mechanismus
paměti. Pak budeme schopni lépe pochopit
syndrom demence, pochopit kde jde o globální
postižení intelektových schopností, tedy poruchy
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paměti i dalších kognitivních funkcí, kterými se
budeme dále zabývat v průběhu popisování
jednotlivých stádií onemocnění Alzheimerovy
choroby.

Paměť
Paměť je schopnost získávat vědomosti a
informace různého druhu, vštípit si je, aby se
uchovaly, a na žádost je vyvolat, aby se znovu
obnovily. Představte si, čím by se stal váš život
bez paměti? Mohli byste číst? Psát?
Komunikovat? Přemýšlet? Učit se? Rozhodovat
se? Ztratit paměť by znamenalo ztratit svou
individualitu a autonomii: být zbaven většiny
možností a potěšení, které život nabízí.

Jak funguje normální mechanismus
paměti?
Vědci zjistili, že člověk má obecně dva druhy
paměti: krátkodobou a dlouhodobou. Všechno,
co v kterémkoli daném okamžiku slyšíme,
vidíme, chutnáme, čicháme nebo pociťujeme (pět
smyslů), vstupuje nejprve do naší krátkodobé
paměti. V tomto malém předpokoji naší vyšší
paměťové
komory
setrvává
informace
maximálně 20 až 30 sekund. Během půl minuty
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musíme provést selekci. Důležité informaci
věnujeme pozornost a zbytek pustíme z hlavy.
Když chceme prodloužit dobu zadržení
informace, musíme ji přesunout do komory
dlouhodobé paměti, velkého skladiště, jemuž
běžně říkáme „paměť.“

Narušené ukládání do paměti
Pokud někdo trpí demencí (třeba v důsledku
DAT), nedokáže již přenášet informace ze své
krátkodobé paměti do dlouhodobé. Jeho
schopnost absorbovat informace je narušena, a to
v praxi znamená, že už si nedokáže zapamatovat,
co se kolem něho dělo před pouhými 30
sekundami.

Přímé důsledky
Jedním z prvních symptomů nemoci je to, že se
osoba s DAT nedokáže pohybovat v oblasti,
která je pro něho nová a neznámá. Jako každý
jiný člověk, i ten, kdo trpí mírnou formou
demence, když prochází po ulicích neznámého
města, snaží se zapamatovat si řadu orientačních
bodů, jako jsou jména ulice, obchody nebo věž
kostela. Neorientuje se ve vlastním známém
prostředí domova, při odchodu ztrácí orientaci
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v místě, a návrat zpět je nemožný. Také má
problémy s orientací v čase. Člověk s počínající
demencí se bude neustále ptát: „Kolik je hodin?
Co je dnes za den? Jaký je rok? Současnost se
začíná prolínat s minulostí.
Na vysvětlenou, abychom věděli, kolik je hodin,
musíme se několikrát denně podívat na hodinky
nebo na hodiny a pak si „vtisknout“ hodinu a
minuty do paměti. Když se nám to nepodaří, je
pro nás stálou záhadou, kolik je vlastně hodin.
Osoby s DAT v počátečním stadiu demence
přivádějí lidi kolem sebe na pokraj zoufalství,
když jim stále znovu kladou tutéž otázku.
Jakmile uběhne chvilka, už si nevzpomínají, že
se na to ptali, ani že jim někdo odpověděl. Ze
stejného důvodu si přehrávají jedno CD
několikrát denně a při tom vyprávějí tutéž
historku s vědomím, že jí říkají poprvé.

Počáteční stádium
Počátek Alzheimerovy demence je plíživý a
nenápadný, postupně se začínají objevovat první
subjektivní a obvykle nespecifické příznaky a
potíže. Protože nemoc začíná pozvolna, bývá
těžké určit přesnou dobu jejího počátku.
90
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

Charakteristickým rysem pro toto stádium je, že
lidé v této fázi demence jsou ještě relativně
soběstační (s určitou větší pomocí rodinného
příslušníka) a aktivní. Mohou být například po
určitou část dne či týdne sami. Postačuje občasný
dohled a dopomoc ze strany rodinných
příslušníků, telefonická konzultace, různé návody
a upomínky (kterým zatím rozumějí) a podobně.

Středně těžké stádium
Toto stádium u Alzheimerovy choroby trvá 2-10
let, a je provázeno omezenou soběstačností,
dezorientací, potřebou pomoci v jednotlivých
denních aktivitách a potřebou trvalého dohledu.
Lidé s demencí jsou schopni vykonávat určité
aktivity, kvalita jejich života je v mnoha
ohledech dobrá či velmi dobrá, radují se
z určitých aktivit či skutečností, které jsou
schopni vnímat, více či méně uspokojivě
komunikují.
V tomto stádiu doporučujeme pečujícímu
nastavit opečovávanému pravidelný režim, ve
kterém se pečující zaměřuje na zaujetí aktivitami,
vedení k soběstačnosti, zachování normálního
rytmu dne, kdy je den naplněn aktivitami a noc
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slouží k odpočinku. Patří sem také jednotlivé
nefarmakologické přístupy, které uvádíme.
(cvičení, vycházky, kognitivní rehabilitace,
muzikoterapeutické prvky, vzpomínání, aj.), u
nichž lze důvodně na základně množících se
vědeckých důkazů očekávat pozitivní efekt na
zachování soběstačnosti, fyzické kondice i
prevenci poruch chování.
Rodinní příslušníci mají ještě další důvody si
stěžovat, že jejich příbuzný s demencí už není
schopen se zapojit do rozhovoru o něčem, co se
stalo nedávno. Nedokáže ani odpovědět na
jednoduché otázky typu: „Co jsi dnes snídal?“,
nebo: „Měl jsi ráno své léky?“. Jeho narušená
schopnost ukládání do paměti také znamená, že
bude stěží schopen absorbovat jakoukoli novou
informaci. V této fázi již dochází k poruchám
soustředěnosti, pozornosti.
Jakmile začne „velké zapomínání,“ začíná
(obvykle) zároveň s ním i „velké hledání“.
Člověk s demencí neustále něco ztrácí, protože si
nepamatuje, kde to nechal. A protože v tomto
„mlhavém“ stavu demence přikládá svému
majetku vyšší význam než v minulosti, snaží se
ještě víc, aby si ho ukládal na bezpečné místo.
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Výsledkem je to, že tráví část svého času
hledáním. Časté bývá obviňování příbuzných z
krádeží jejich majetku, úmyslného schovávání
věcí denní potřeby např. peněženky, kabelky,
dokladů, ale i oblečení. Kvůli porouchanému
procesu ukládání do paměti se u lidí s demencí
velmi rychle objevuje problém s poznáváním
nebo zapamatováním si nových lidí, tedy těch,
kteří vstoupili do jejich života teprve nedávno.
To může být velmi bolestná zkušenost.

Toto jsou přímé důsledky narušeného
ukládání do paměti





dezorientace v neznámém prostředí,
dezorientace v čase,
opakované kladení týchž otázek,
neschopnost odpovědět na žádnou otázku
týkající se nedávných událostí,
 neschopnost se naučit nic nového (PC,
mobilní přístroje, nová technologie u
domácích spotřebičů),
 člověk ztrácí věci, neuvědomuje si, že
jsou jeho,
 dezorientace, pokud jde o neznámé lidi,
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 rychle zapomíná na schůzky, není
schopen zapamatovat si ze dne na den,
později z hodiny na hodinu,
 časté změny nálad, výrazné emoční
poruchy.

Nepřímé důsledky narušeného ukládání
do paměti můžeme shrnout takto
 vyhýbání se kontaktu s druhými
osobami, uzavřenost, úzkostné stavy,
 ztráta iniciativy, emoční labilita, ztráta
energie,
 budování fasády: lži a (vychytralé)
vyhýbavé odpovědi,
 popírání zapomnětlivosti, v této fázi
nemoci osoba s DAT obviňuje svého
životního druha, nebo celou rodinu, že
jsou na vině oni, „To oni mi všechno
schovávají, berou..“
 závislost na druhém, občas si dokonce
činí na někoho cizího nároky, vidí v cizí
osobě svého blízkého a nárokují si jeho
pozornost (častý jev v pobytových
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službách, kdy se dvě zcela neznámé
osoby s DAT chovají jako partnerský
pár, podle vzoru manželka x manžel,
nebo ženy si zaměňují druhé ženy se
svými dcerami a pečují o ně podle vzoru
matka x dítě,
v počátečním stádiu dochází k projevům
agresivity, depresivních stavů,
podezíravosti vůči okolí,
hromadění zbytečných, často
nesmyslných věcí denní potřeby,
fyzický neklid (chození sem a tam), stále
jsou v pohybu, pozornost a soustředěnost
je porušena,
nadměrná spotřeba jídla, projevy
žravosti, může se objevit nadměrné pití
alkoholu a kouření cigaret (jednu za
druhou).

Postupná destrukce dlouhodobé paměti
Dlouhodobá paměť se začíná rozpadat. Drolící se
paměť také odstraňuje důležité biografické
informace. Nemocný například zapomene, že je
v důchodu, a bude chtít odejít do práce. Pečující,
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kteří mají v domácí péči opečovávaného, si
budou muset vytvořit celé spektrum taktiky a
triků a přesvědčovacích metod, aby nemocnému
zabránili, aby sebe a svou rodinu neztrapnil
například tím, že by se najednou objevil
v kanceláři, ve které už mnoho let sedí jeho
zástupce.

Návrat do minulosti
Mizející paměť způsobuje, že nemocný se
propadá stále dál a dál do svých vzpomínek na
minulost. Také to znamená, že jeho prožitky jsou
ovládány tématy, jež byla pro něj důležitá
v minulých obdobích jeho života. Farmář na
penzi bude chtít jít několikrát denně podojit své
krávy. Když mu v tom někdo brání, je rozrušený,
zlobí se, nebo je smutný. Totéž platí o ženě
v domácnosti, která zoufale čeká, až se její děti
vrátí domů ze školy. Nemocný se také může opět
cítit být dítětem, kterému se stýská po rodičích.
Jak demence postupuje, je pro nemocného stále
obtížnější myslet na to, kdo je a co dělá.
Schopnost přemýšlet o svých pocitech a o svém
chování vyžaduje značnou míru zpracování
myšlenek.
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Jak osoby s DAT komunikují?
Hledání správných slov znamená, že rozhovor je
pomalejší a obtížnější než normálně. U mnoha
osob s demencí je příliš pomalý a příliš obtížný.
Proto není divu, že se stále méně snaží vůbec o
čemkoli mluvit. Jak degenerativní onemocnění
postupuje, nemocný již nedokážou vést rozhovor
s okolím z jednoduchého důvodu: jeho řečová
knihovna, jež kdysi byla pestrá, se nyní smrskla
na pouhých několik slov. Schopnost konverzovat
nyní dosáhla úrovně batolete. Mnoho osob s
DAT v této fázi podobně jako batole, jímž kdysi
byli a učili se mluvit, opakuje slova a věty, které
slyší u druhých. S postupným involučním
zpětným chodem nejsou schopni mluvit. Ale než
dosáhnou tohoto stadia, je docela možné, že
někdo může přejít do jazyka, jímž mluvil jako
dítě.

Důsledky procesu mizející paměti
v tomto stádium můžeme shrnout takto
 úplná ztráta instrumentálních činností,
např. vařit, používat domácí spotřebiče,
řídit auto, nakládat s účty a spravovat
finance,
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 výrazné poruchy slovní zásoby, zhoršení
schopnosti mluveného i psaného slova, je
přítomen „slovní salát“, v pokročilé fázi
dochází až k úplné ztrátě komunikace,
hovoříme o afázii,
 úplná ztráta orientace vlastní osobou,
neschopnost poznat partnera a vlastní
děti,
 mrtví z minulosti jsou „vzkříšeni“ –
tatínek a maminka žijí, nemocný má
výraznou poruchu v myšlení (myšlení
odpovídá věku 6ti letého dítěte),
 neschopnost zvládat sebeobslužné úkony
– neschopnost výběru ošacení,
nezvládnutí oblékání jednotlivých
svršků, neschopnost provádět denní
hygienu, neschopnost použití toalety
(těžká inkontinence),
 výrazná změna až rozpad osobnosti,
výrazné poruchy myšlení, chybí
abstraktní myšlení,
 výrazné poruchy emočního prožívání,
výrazné poruchy smyslů – čich, zrak,
hmat,
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 výrazná porucha termoregulace –
nebezpečí přehřátí, nebo podchlazení.
 nemocný s DAT nepoznává libé i nelibé
zvuky běžného života, zvuky živé i
neživé:
 Zvuky neživé - domácnost, naše okolí,
dopravní prostředky, vojenské vzruchy,
příroda.
 Zvuky živé - lidé, zvuky zvířat.
 Zvuky libé - tóny, hudební nástroje,
hudba, aj.
 Zvuky nelibé- skřípající dveře, vrtačka,
bouřka, aj.

Pozdní stádium
Hlavním příznakem pozdního stádia je
nesoběstačnost nemocného. Ztráta paměti je
výrazná natolik, že nemocný již není schopen
porozumět nebo se vyjádřit, není schopen
rozpoznat věci denní potřeby, svět kolem něho je
nesrozumitelný, neznámý (myšlením odpovídá
věku dítěte ve 2 letech), nepoznává a
nerozeznává zvuky. Nemocný má potíže
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s přijímáním potravy, s polykáním, úplná ztráta
schopnosti orientace, špatná chůze, časté pády,
bloudění, agresivita, inkontinence moči i stolice.
Člověk se stává závislým na pomoci druhých, je
upoután na lůžko. Komunikace s nemocným
v terminálních fázích demence je velmi obtížná,
minimální, téměř se může zdát minimální.
Tato fáze může trvat několik měsíců. Největší
význam má ošetřovatelská péče, kterou bychom
mohli nazvat „chronickou paliativní péčí.“
Pozn.:
Tato fáze je pro všechny zúčastněné velmi
skličující, vždyť jejich nejbližší prochází
stejnými stádii kognitivního vývoje jako dítě (jak
popsal slavný švýcarský psycholog Piaget), ale v
opačném pořadí. Také pokud jde o mozek, vrací
se pacient s demencí ke svým počátkům. Zkrátka
staré rčení „druhé dětství“ (pojem dávno
zapomenutý) obsahuje víc pravdy, než jsme si
my (odborníci) dlouhou dobu byli ochotni
přiznat.
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BEZPEČNOST DOMÁCÍHO
PROSTŘEDÍ
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BEZPEČNOST DOMÁCÍHO
PROSTŘEDÍ
Uzpůsobení prostředí
Některé z příznaků Alzheimerovy choroby, jako
je zmatenost a zhoršování paměti, vyžadují zcela
nezbytně i určité změny prostředí, v němž osoba
s demencí Alzheimerova typu (dále DAT) žije, a
to s cílem zabránit nehodám jak jeho samotného,
tak i ostatních. Nemusejí to být změny velké a
rozsáhlé a nemusíme také pozamykat všechny
věci, které se nám budou zdát nebezpečné.
Takové drastické změny by totiž dokonce mohly
mít na osobu s DAT negativní vliv, a ještě více
ho rozrušit a zmást do té míry, že by už své
okolní prostředí vůbec nepoznával a považoval
ho za cizí.

Tři základní pravidla
1. Nedělat v prostředí, v němž osoba s DAT
žije, příliš mnoho změn. Je třeba volit
pouze takové změny, které jsou nezbytné
pro zvýšení bezpečnosti, pohodlí a lepší
zvládání stresu osoby i celé rodiny.
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2. Provádět změny postupně. Sledovat
progresi onemocnění a provádějte
jednotlivé změny postupně v jeho
různých fázích. Osobu s DAT zbytečně
nestrašit; snažit se, aby si zachoval
sebedůvěru tak dlouho, jak jen to je
možné.
3. Volit takové změny, které zároveň
usnadní život i celé rodině. Je velmi
časté, že osoba s DAT bere do rukou
různé věci, kolem kterých prochází, a
pak je zcela náhodně položí někde jinde.
Proto je vhodné důležité věci, jako jsou
např. klíče či jiné snadno přenosné
předměty, umísťovat mimo dosah
nemocného.

Kuchyně
Kuchyně se může pro osobu s DAT stát jedním z
nejnebezpečnějších míst z celého bytu. Aby se
zabránilo nebezpečí alespoň těch největších
nehod, je proto třeba učinit několik opatření k
tomu, aby veškeré kuchyňské vybavení a zařízení
bylo dostatečně bezpečné:
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1. Pokud to jde, vyměnit plynový sporák za
elektrický.
2. Vypínat plyn před spaním.
3. Nepoužívat k zapalování plynu zápalky,
nýbrž elektrický jiskrový zapalovač.
4. Vypínat před spaním ze zásuvky všechny
malé elektrické přístroje.
5. Zajistit, aby z kohoutků netekla voda
teplejší než 37° Celsia (osoba s DAT má
těžce porušenou tělní termoregulaci a
nemoc mění způsob vnímání bolesti do
té míry, že nemocný by vůbec nemusel
cítit, kdyby se opařil horkou vodou).

Koupelna
Mnohá nebezpečí a rizika číhají na nemocného s
Alzheimerovou chorobou i v koupelně. Proto je
třeba:
1. Odstranit ze dveří koupelny zámek – jak
bude nemoc postupovat, nebude osoba
s DAT schopná zámek ovládat.
2. Odstranit předložky či jiné textilie z
podlahy – velké riziko pádu.
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3. Odstranit z koupelny čistící a prací
prostředky apod. - nemocný by si je
mohl splést s něčím, co je vhodné k jídlu
nebo pití.
4. Umístit
do
vany
protiskluzovou
podložku a vedle vany či sprchy
zabudovat držáky; sprcha vsedě na židli
je bezpečnější než koupel ve vaně.

Osvětlení
Alzheimerova choroba výrazně narušuje
schopnost vnímání, takže vzhled okolního
prostředí může nemocného mást, stíny na
podlaze může např. vnímat jako překážku, či díru
v zemi, nebo jako místa, kde se můžou skrývat
cizí osoby. Proto je důležité vybavit byt a
všechny jeho prostory dostatečným osvětlením;
týká se to především ložnice, koupelny a schodů.
Zároveň je ovšem třeba se vyvarovat příliš
jasných a intenzivních světelných zdrojů, které
mohou oslepovat.
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Schody
Pokud jsou v domě či bytě schody a je možné, že
jsou pro nemocného nebezpečné, je vhodné
udělat následující opatření:
1. Potáhnout je protiskluzovým materiálem.
2. Nainstalovat po obou stranách pevné
zábradlí.
3. Umístit branku, nebo zábranu na začátku
a na konci schodiště.
4. První a poslední schod označit reflexní
páskou.

Zrcadla
V pokročilém stádiu nemoci osob s DAT se
můžete setkat s negativní reakcí na přítomnost
zrcadel v bytě. Pohled do zrcadla způsobí, že se
nemocný se již nepoznává, myslí si, že je to cizí
osoba, která ho může denně několikrát obtěžovat,
nemocný může být podrážděný, zmatený.

Televizor
Dívání se na televizi je jednou z nejčastějších
činností nemocného s Alzheimerovou chorobou a
oblíbeným způsobem trávení času. Někdy se
však nemocný pouští s postavami na obrazovce
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do debat a dokonce hádek. V pozdějších fázích
svého onemocnění již není schopen rozlišit mezi
realitou a fikcí. Proto je vhodné stále vnímat,
jaké pořady nemocný sleduje.

Podlahy
S pokračující progresí onemocnění se zhoršuje
schopnost koordinace pohybů a zvyšuje se
nebezpečí pádů. Proto je třeba:
1. Doporučujeme
odstranit
z
bytu
koberečky, předložky, které jsou
pohyblivé.
2. Podlahovou
krytinu
pravidelně
kontrolovat, nesmí být mokrá, leštěná,
poškozená.
3. Myslet na odstranění prahů, kabelů,
elektrických zásuvek ležících volně na
zemi.

Okna
Mnohem
problematičtější
bývá
zabránit
nemocnému v přístupu k oknům a na balkón. K
účinným opatřením patří např. opatřit okna
zámky nebo ochrannými mřížemi. I navzdory
jinak spíše pomalým pohybům může být
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nemocný neočekávaně podnikavý, pokud jde o to
dostat se ven z bytu.

Vstupní dveře
Vybavit vstupní dveře přídatnými zámky a vždy
se přesvědčit že dveře jsou zamčeny. Aby
nežádoucí odchody z bytu či domu byly co
nejméně pravděpodobné, je dobré natřít dveře
zevnitř stejnou barvou, jaká je na stěnách.

Mimo domov
Je bohužel prakticky skoro nemožné předvídat
úplně všechny nebezpečné situace, jimž může
být nemocný vystaven mimo domov. Zde je
několik opatřeních, která vám napoví, že venku
se osoba s DAT musí pohybovat pouze
s doprovodem pečující osoby.

Na zahradě
Opět je potřeba myslet na to, že s pokročilou fází
nemoci může dojít k nebezpečí úrazu. Proto
odstraníme zahradní nářadí, pomůcky. Pozor na
možnost zkoumání prostředí s následným
pojídáním květin a listů (neschopnost rozpoznat
k čemu slouží jednotlivé věci denní potřeby,
včetně co jsou to květiny, listy, stromy, tráva….).
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Na ulici
Osoba s DAT ve středně těžké fázi nemoci velmi
často ztrácí orientaci i na velmi známých
místech. Stává se, že nedokáže nalézt cestu domů
i z míst, která jsou v sousedství jeho domu, a kde
se ještě minulý týden bezpečně procházel. Často
se také stane, že při hledání cesty domů zabloudí
nemocný na vzdálená místa, a když se mu někdo
pokouší pomoci s návratem, nemůže si nemocný
vzpomenout nejen, kde bydlí, ale ani jak se
jmenuje. Tuto situaci může řešit kartička se
jménem a adresou.
Někdy ale není možné kartičku použít – můžete
využít projekt České Alzheimerovské společnosti
(ČALS) - projekt „Bezpečný návrat“ je
dlouhodobým projektem ČALS, který pomáhá
lidem, kteří jsou ohroženi blouděním. Do
projektu jsou zapojeni nemocní a rodinní
pečující, kteří poskytují základní údaje o
nemocném, a především telefonické kontakty na
sebe a další členy rodiny. Účastník programu
získá na základě vyplněné přihlášky tři náramky
(vypadají jako náramky, které známe z hotelů),
na nichž je uveden jedinečný kód a telefonní
číslo na linku ČALS. Když se nositel náramku
109
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

ztratí, jsme na základě kódu schopni nemocného
identifikovat, podat informace o příbuzných a
poskytnout jejich telefonní čísla, případně jim
zavolat a informovat je, kde se jejich příbuzný
právě nachází.
Poznámky:
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VOLNÝ ČAS, AKTIVIZACE
NEMOCNÉHO
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VOLNÝ ČAS, AKTIVIZACE
NEMOCNÉHO
Proč aktivizovat? Aktivity jsou, zjednodušeně
řečeno věci, které konáme. Aktivity posilují
lidskou důstojnost a sebeuvědomění, protože
dávají účel a smysl životu člověka obecně.
Aktivity vytvářejí také mezníky času, strukturují
den každého jedince.

Cíle aktivizace
 Udržení, popřípadě zlepšení stávajících
dovedností (hrubé a jemné motoriky,
chůze, soběstačnosti ve všedních denních
činnostech, kognitivních funkcích –
paměti, pozornosti, myšlení, řeči,
orientace atd.)
 Eliminace nežádoucích poruch chování
(např. neklid, bezcílné bloudění, úzkost,
deprese).
 Pozitivní vliv na emoční stav
opečovávaného (zvýšení sebevědomí,
sebedůvěry a pocitu vlastního uplatnění
v rodině).
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Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

Mezi denní aktivizaci zařazujeme běžné
denní činnosti
Udržení soběstačnosti v běžných denních
sebeobslužných činnostech, mezi které patří
základní potřeby a schopnosti každého jedince.
Schopnost umýt se, najíst se, přemístit se,
obléknout se, obout se, ale též péče o chod
domácnosti (praní, úklid).

Tvořivé činnosti
Tvořivé činnosti, mezi které patří i výtvarná
tvorba, jsou sami o sobě tvůrčími činnostmi
v jakékoliv
podobě,
pomáhají
odvádět
opečovávaného od destruktivního chování, a
hrají významnou roli v překonávání jejich
psychických obtíží. Stávají se prostředkem
odreagování, seberealizace, jímž nám osoby
sdělují své pocity a myšlenky. Pomocí
produktivní (aktivní) tvořivé činnosti, která
zahrnuje použití konkrétních tvůrčích činností a
materiálů, působí pečující jako terapeut na
jednotlivé kognitivní složky, a tím rehabilituje
paměť, koncentraci, výbavnost, soustředěnost,
abstraktní myšlení, jazyk, smysly. Udržuje
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svalovou sílu, jemnou motoriku, koordinaci okoruka.
Při této činnosti využíváme jednu či více
výtvarných technik a prostředků např.:
 kresba, malba, malování na porcelán, na
sklo, na textil, na hedvábí,
 textilní techniky, batikování textilu,
 techniky s papírem – mačkání, stříhání,
skládání, lepení,
 modelování, práce s hlínou, těstem,
speciálními kreativními hmotami,
 práce s klovatinou, s přírodními
materiály, jako je obilí, listí, šišky, plody
(žaludy, kaštany, bukvice), luštěniny.
Chceme připomenout, že není kladen důraz na
výkon, proto tento důraz neklademe nikdy,
důležité je dát opečovávanému pocit úspěchu a
užitečnosti.

Kinezioterapie
Cvičení, rehabilitace, stimulační techniky,
aktivizace
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Kinezioterapie je oborem interdisciplinárním,
jedná se o podpůrnou léčebnou metodou, která
působí
paralelně
vedle
farmakoterapie,
biologické,
fyzikální,
psychologické
a
chirurgické terapie. Pečující usiluje o zachování
soběstačnosti opečovávaného, a proto je
zapotřebí vyvinout maximální úsilí o zabránění
deformit a kontraktur, vzniku dekubitů, ubývání
svalové
síly.
Denní
aplikace
kinezioterapeutických
prvků
zabrání
psychickému problému vyššího věku na depresi a
demenci.
Pečující může zahrnout vícero přístupů, postupů
a forem.
V domácím prostředí využíváme takové prvky,
které jsou snadno zvládnutelné, neklade nároky
na výkon, přesnost provádění pohybové struktury
je nepodstatná.
Cílem je: Aplikace kinezioterapeutických prvků
docílíte u opečovávaných schopnost uvědomění
si vlastního těla, zvýšit sebedůvěru a snížit
úzkost, pozitivně ovlivnit fyzický stav, udržet,
nebo zvýšit svalovou sílu, rozvíjet grafické
schopnosti – cvičení jemné motoriky (paže,
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lokty, zápěstí, prsty na obou rukou, tvoření
špetky), ale i hrubou motoriku, koordinaci
pohybů. Dále si společně trénujete smysly (zrak,
sluch, hmat), paměť, myšlení, výbavnost,
pozornost. Dále logopedickou péči – nácvik
správného dýchání (nosem, výdech ústy,
foukání). viz příloha

Kognitivní rehabilitace
Kognitivní rehabilitaci používáme u osob
s Alzheimerovou chorobou. Tato metoda používá
na první pohled obdobných technik jako cvičení
paměti, je však výrazně šetrnější, nepracuje se tu
na čas, nejedná se o soutěžení, které by mnohé
pacienty mohlo stresovat. Důraz je tu kladen na
podporu a procvičování kognitivních funkcí,
které jsou zachovány, ale také na podporu
sebevědomí pacientů, na správnou motivaci
k tomuto cvičení, a podobně.
Jedná se o různé, zpravidla zjednodušené a
nesoutěživé slovní hry, doplňování říkanek,
doplňování slov podle první slabiky, skládání
obrazců, zjednodušené pexeso, puzzle, a
podobně. Tyto techniky jsou účelné, pokud jsou
používány kvalifikovaně a citlivě. Pokud budeme
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tyto pomůcky v péči o osoby s DAT využívat,
pomůžeme nejen zlepšit jejich stav, ale tato
činnost přinese nám i pacientům zábavu a
potěšení.
Kognitivní trénink se skládá z různých cvičení,
která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých
úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např.
soustředění pozornosti, myšlení, paměti (zrakové
i sluchové), čtení, psaní apod. viz příloha

DESATERO KOMUNIKACE SE
SENIORY
Komunikace s geriatrickými
zdravotním postižením

pacienty

se

1. Respektujeme identitu seniora a důsledně
jej oslovujeme jménem nebo
odpovídajícím titulem. Nevyžádaná
familiární oslovení „babi“, „dědo“ jsou
ponižující.
2. Důsledně se vyhýbáme zdětinšťování
starého člověka. Ani s nemocnými se
syndromem demence nehovoříme jako
s dětmi (formou, ani obsahem).
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3. Při komunikaci s geriatrickými seniory
se zdravotním postižením a při jejich
ošetřování cílevědomě chráníme
seniorovu důstojnost
snažíme se vyloučit podceňování a
nepodložené přisuzování závažných
funkčních deficitů (např. v kognitivní
oblasti).
4. Respektujeme princip zpomalení, a
chráníme seniory před časovým stresem.
Počítáme se zpomalením
psychomotorického tempa a se
zhoršenou pohyblivostí.
5. Složitější nebo zvláště důležité
informace (termíny vyšetření, přípravu
na ně, způsob užívání léků) několikrát
zopakujeme či raději ještě napíšeme na
list papíru.
6. Aktivně ale taktně ověříme možné
komunikační bariéry (porucha sluchu,
zraku apod.) a tomu přizpůsobíme
komunikaci.
7. K usnadnění komunikace se zdržujeme
v zorném poli seniora, mluvíme
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srozumitelně a udržujeme oční kontakt.
Při pochybnostech ověřujeme správné
využití kompenzačních pomůcek.
8. Bez ověření nedoslýchavosti
nezvyšujeme hlas. Porozumění řeči se ve
stáří zhoršuje v hlučném prostředí, proto
„nepřekřikujeme“ jiný hovor, rozhlas,
televizi, ale snažíme se hluk odstranit.
9. Při péči v domácím prostředí by
komunikace i aktivita měla cílevědomě
směřovat k podpoře a k udržení (obnově)
soběstačnosti křehkého starého člověka
se zdravotním postižením. Nikoli
předčasně předpokládat její ztrátu a vést
k imobilizaci.
10. Při komunikaci s neslyšícím je žádoucí
vypnout všechny rušivé zvuky a je
zapotřebí udržovat přímý pohled z očí
do očí.
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PŘÍLOHY
Kinezioterapie
A. Pečující začíná uvedení opečovávaného do
reality. Podává informace o daném dni, jaký je
den v týdnu, jaký je datum, měsíc, rok, kolik je
hodin, jaké nás dnes čeká počasí, co dobrého
bude k jídlu. Poté motivujeme opečovávaného
k pohybu, aktivnímu procvičení nepostižených
částí pohybové soustavy a nácviku udržení
samostatnosti.
Je vždy nutné vzhledem k celkovému zdravotnímu
stavu člověka individuálně posoudit, zda by zátěž
pro něho nebyla velkou zátěží po stránce fyzické i
psychické (např. u osob plně imobilních, u osob
s těžkým stádiem Alzheimerovy choroby, u osob s
paliativní, ošetřovatelskou péčí).
B. Ukázka krátkého denního protažení těla
v sedu:
 Pomalu dáváte hlavu do předklonu,
bradu přitiskneme na hrudník a pomalu
hlavu
narovnáte zpátky.
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 Pomalu přetočíte hlavu na jednu stranu,
jako bychom se chtěli ohlédnout přes
rameno, pomalu zpátky.
 Pomalu přetáčíte hlavu na druhou stranu,
opět jako bychom se chtěli ohlédnout
přes
rameno.
Pomalu
zpátky.
Nezaklánět.
 Dáte ruce v bok a ukláníte celou horní
polovinu těla na jednu stranu a chvilku
vydržíte, pomalu na druhou stranu a
vydržíte.
 Zvednete ramena co nejvíc k uším,
výdrž, zatlačíte ramena co nejvíc směrem
k podlaze, výdrž.
 Zhluboka se nadechnete a zároveň
zvedáte jednu paži co nejvíc do
vzpažení, s výdechem pomalu vracíte
dolů. Totéž na druhou stranu.
 Tlesknete rukama před tělem, dotknete
se rukama za zády.
 Dáte dlaně na ramena - uděláte
„křidélka“ a zvedáte pomalu lokty
nahoru a do stran, pomalu zpátky.
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 Předpažíte a budete otáčet ruku v zápěstí
po směru hodinových ručiček. Nejdříve
pravou, následně levou rukou.
 Pomalu upažujete jednu ruku, dlaň
směřuje nahoru, podíváte se za rukou a
pomalu zpátky. To samé na druhou
stranu.
 Přetočíte paže dlaněmi vzhůru, lokty jsou
natažené, ruce v pěst, toto je základní
poloha.
 Vzpažíte obě ruce a budete provádět
úkon „česání jablek“. Každý bude zvedat
ruce do výše, která mu bude vyhovovat.
 Dáte natažené paže před sebe, dlaně
směřují dolů a celými pažemi vodorovně
„stříháme“ jako nůžkami.
 Lokty jsou natažené, nezapomínáte
dýchat. Ohnete ruce v zápěstí nahoru a
povolíte. Zakroužíte v zápěstí na jednu
stranu a na druhou.
 Ruce dáte v pěst, povolíte a prsty
natáhnete a dáte od sebe. Položíte ruce
na stehna a budete zvedat jednotlivé
natažené prsty.
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 Zvedáte obě špičky na noze a povolíte.
Zvedáte špičky střídavě, jedna a druhá.
 Zvedáte obě paty a povolíte. Zvedáte
paty střídavě, jedna a druhá.
 Propnete jednu nohu v koleni, uděláte
„fajfku“ a pomalu pokládáte.
 Dáte nohu přes nohu a zakroužíte jí
v kotníku.
 Obě nohy najednou propnete v kolenou,
uděláte „fajfky“ a pomalu pokládáte.

Napodobování činností
Při cvičení se zapojují celé velké komplexy
svalů, zejména horních končetin v různém sledu:

Sporty








plavat prsa
plavat kraula
plavat motýlka
pádlovat – na obě strany
veslovat
vzpírat
boxovat

Domácí činnosti
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míchat těsto
prát prádlo na valše
ždímat prádlo
řezat pilou
štípat dříví
šít
mýt okna
sekat srpem

Muzikoterapeutické prvky
Muzikoterapeutické prvky podporují a stimulují
především paměť, patří mezi denní aktivity
s cílem trénovat smysly, pozornost, řeč, sluchové
vnímání, výbavnost, abstraktní myšlení. Pečující
mohou
prostřednictvím
muziky
zmírnit
problémové jevy u opečovávaných osob, mezi
které patří apatie, úzkostné stavy, podrážděnost,
smutek, ale i ke snížení napětí, hyperaktivit a
neklidu.

Hádáme název písničky
Úkolem je vybavit si název písničky podle
zadaného tématu a zazpívat si ji společně.
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Hádáme zvíře v textu písně
Úkolem je vybavit si zvíře v textu písničky a
zazpívat si ji společně.
Čtyři koně ve dvoře…
Plavala husička po Dunaji..
Čtyři páry bílých koní…

Hádáme města v textu písně
Úkolem je vybavit si písničky, ve kterých se
zpívá o městě, a společně si jí zazpívat.
Kolíne, Kolíne…
Na tom pražským mostě…
Okolo Súče vodička teče…
Okolo Hradce v malé zahrádce…
Kdyby byl Bavorov…
Kdyby byla Morava….

Kognitivní rehabilitace
Cílem pečujícího je u opečovávaného
rehabilitovat jednotlivé složky paměti, mezi které
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patří výbavnost, řeč, myšlení v souvislosti,
vyhledávání slov, koncentrace, akustické
vnímání, počítání, orientace v prostoru, času,
osobou, abstraktní myšlení, představivost.
Podle jednotlivých úkolů je zapotřebí
připravit si pomůcky, které si připravíte:
 Obrázky zvířat, rostlin, dopravních
prostředků, ovoce a zeleniny, předměty
denní potřeby aj.
 Pytel plný různých předmětů (míček,
peněženka, bota, kartáček na zuby,
hrnek, mýdlo, kuželka, prsten, klíče,
vařečka, aj.)
 Kapesní atlas květin, zvířat, hub, ryb, aj.
 Knihu, sešit s příslovími, hra se slovy,
hádanky, aj.

Poznávejte zvířata
Na obrázku je určité zvíře. Úkolem je zvíře
rozpoznat a říci vše, co o něm ví. Pečující může
doplnit zajímavostmi o zvířeti.

Vybavujte si města, země, řeky
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Stačí si společně vybrat písmeno z abecedy,
úkolem je vybavit si město s počátečním
písmenem. (př. „K“ – Kolín, Kladno…). Pečující
může doplnit zajímavostmi o městě.

Vybavujte si ovoce zeleninu
Připravte si obrázky s ovocem a zeleninou,
následně podle schopností opečovávaného
pečující rozvede na dané ovoce, nebo zeleninu
téma, z hlediska země původu, pěstování, dobu
sklizně, ale také jakým způsobem se upravuje ke
konzumaci.

Hmatová stimulace
Pečující podá opečovávanému pytlík z látky, ve
kterém je uložen předmět denní činnosti.
Opečovávaný má za úkol poznat hmatem obsah
pytlíku.
Pytlík s obsahem např. brýle, prsten, hřeben,
mince, kolíček, hodinky, drátěnka, klíče, knoflík,
zámek, tužka, peněženka, kartáček na zuby,
hrnek, mýdlo, houba mycí, vařečka, aj.).

Zraková stimulace
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Pexeso, zapamatování detailů na
rozlišování tvarů, barevné obrazce

obrázku,

Slova dvou a více významů
Pečující vybere jedno slovo, které má dva
významy.
Úkolem je vybavit si dva významy daného slova,
uvádím příklady:
 KOLEJE: Ubytovna studentů / železniční
trať. LEVICE: Levá strana / politická
orientace.
 ZÁŘÍ: Název podzimního měsíce /
sloveso svítí. PRŠÍ: Sloveso pro
označení deštivého počasí / karetní hra.
 OSEL: Zvíře /označení pro hloupého
člověka. HVĚZDA: Zářivé těleso na
obloze / označení pro slavného člověka.
 JEDNIČKA: Nízké číslo, nejlepší
známka / člověk v něčem výjimečný.
 KOŠ: Nádoba na odpadky / basketbalová
pomůcka. ZVÍŘE: Živočich / název pro
mocného a zlého člověka.
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 KORUNA: Královský korunovační
klenot / peněžní mince.
 RUDA: Mužské jméno / železná
surovina.
 ZIMA: Roční období / název pro chlad.
 KRÁM: Lidový název pro obchod /
označení pro zbytečnou věc.
 HOUBA: Rostlina v lese / věc k mytí.
 MEZ: Hranice / prostranství po vykácení
stromů.
 SMRK: Jehličnatý strom / citoslovce
smrkání.
 KOHOUTEK: Malý kohout / věc, kterou
se pouští voda.

Slovní opaky
Pečující vybere jedno slovo a požaduje, aby
opečovávaný řekl opak daného slova, uvádíme
příklady:
Zlo / dobro. Špatný / dobrý. Velký / malý. Hezký
/ ošklivý. Tlustý / hubený. Zima / teplo. Vysoký /
nízký. Levý / pravý. Černý / bílý. Chudý /
bohatý. Sever / jih. Hladový / sytý. Začátek /
konec. První / poslední. Rychlý / pomalý. Mokro
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/ sucho. Zdraví / nemoc. Smích / pláč. Ráno /
večer. Pesimista / optimista. Ošklivý / hezký.
Světlo / tma. Lež / pravda. Dlouhý / krátký.
Veselý / smutný. Mladý / starý. Hloupý / chytrý.
Pracovitý / líný. Venku / uvnitř. Západ /
východ. Žena / muž. Obr/ trpaslík. Dospělí /
dítě. Dole / nahoře. Vítěz / poražený. Start / cíl.
Úspěch / neúspěch. Mokrý / suchý. Pravice /
levice. Špičatý / tupý. Export / import. Vývoz /
dovoz. Otevřený / zavřený. Hladký / drsný.
První / poslední. Ticho / hluk.

Zábava s příslovími
Pečující řekne první část přísloví, opečovávaný
má za úkol vybavit si, a doplnit zbývající část.
Láska nehněvaná / není milovaná. Čeho je moc /
toho je příliš. Co můžeš udělat dnes / neodkládej
na zítřek. Co se škádlívá / to se rádo mívá. Hlad /
je nejlepší kuchař. Mluviti stříbro / mlčeti zlato.
My o vlku / vlk za dveřmi. Na hrubý pytel /hrubá
záplata. Na posměváčky / jsou háčky.
S poctivostí /nejdál dojdeš. Na každého /jednou
dojde. Co tě nepálí / nehas. Nemusí hned pršet /
stačí, když kape. Neříkej hop / dokud jsi
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nepřeskočil. Neštěstí nechodí po horách / ale po
lidech. Neštěstí ve hře / štěstí v lásce. Nikdy není
tak špatně / aby nemohlo být hůř. Nové koště /
dobře mete. Odříkaného / největší krajíc.

DOPLŇTE ZNÁMÉ DVOJICE,
TROJICE














1/Oldřich a Božena
2/Bob a Bobek
3/Štaflík a Špagetka
4/Bony a Clade
5/Petr a Pavel
6/Sodoma a Gomora
7/David a Goliáš
8/Adam a Eva
9/Kain a Ábel
10/Cyril a Metoděj
11/Kočka a myš
12/Josef a Marie
13/Jája a Pája
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14/Radbůz a Mahulena
15/Červený a černý
16/Pejsek a kočička
17/Voskovec a Verich
18/Vinetou a Old Shaterhand
20/Tom a Jerry
21/Kašpar, Melichar a Baltazar
22/Kazi, Teta a Libuše
23/Hynku, Vilému a Jarmilo

JEDNO SLOVO PRO DVĚ VĚCI
 Levá strana / politická orientace
LEVICE
 Název podzimního měsíce / sloveso svítí
 ZÁŘÍ
 Sloveso pro označení deštivého počasí /
karetní hra PRŠÍ
 Zvíře, hýkavec / označení pro hloupého
člověka OSEL
 Zářivé těleso na obloze / označení pro
slavného člověka HVĚZDA
 Nízké číslo, nejlepší známka / čl.
v něčem výjimečný JEDNIČKA
132
Pečujeme doma o své blízké, zvládneme to sami…

 Nádoba na odpadky / basketbalová
pomůcka KOŠ
 Nástroj k odstrkování lodi / název pro
dlouhána BIDLO
 Živočich / název pro mocného a zlého
člověka ZVÍŘE
 Královský korunovační klenot / peněžní
mince KORUNA
 Lokomotiva / korpulentní dáma
MAŠINA
 Mužské jméno / železná surovina RUDA
 Jméno pro lovecké psy / náboj do
brokovnice BROK
 Roční období / název pro chlad ZIMA
 Lidový název pro obchod / označení pro
zbytečnou věc KRÁM
 Rostlina v lese / věc k mytí HOUBA
 Nespisovný výraz pro mýdlo / označení
pro slabého člena MEJDLO
 Element chůze / staročeské jméno
KROK
 Sestra matky / jméno Krokovy dcery
TETA
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 Hranice / prostranství po vykácení
stromů MEZ
 Slovo označující konec určeného státu /
uspořádání dřeva do určitého tvaru při
rozdělávání ohně HRANICE
 Malé koleno / druh těstoviny
KOLÍNKO
 Obuv / označení velké chyby BOTA
 Jehličnatý strom / citoslovce smrkání
SMRK
 Malý kohout / věc, kterou se pouští voda
KOHOUTEK
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Vzor plné moci: (vždy označte jen jednu dávku, pro
kterou je plná moc určená)
PLNÁ MOC
Zmocnitel:
já, níže podepsaný/á
……………………………………nar ……………….
rodné číslo ...................................................................
trvale bytem
………………………………………………………..
Zmocňuji
Zmocněnec:
pana/paní
…………………………………….nar.......................
rodné číslo ..................................................................
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čís. OP ....…………………......……………………..
trvale bytem ………………………………………….
K těmto úkonům

ke všem úkonům v rámci celého správního
řízení ve věci příspěvku na péči,
(průkaz OZP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na
zvláštní pomůcku OZP, apod.)
 k oznamování poskytovatele pomoci, včetně
oznamování změn v poskytování péče, (dle § 21 odst.
2 písm. c) zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních
službách)
 k oznamování skutečností rozhodných pro nárok na
příspěvek, jeho výši nebo výplatu, včetně oznamování
změn v těchto skutečnostech
 k následujícímu úkonu:
....................................................................................
podpis zmocnitele
……………………………………………………….
Já
pan/paní………………………………………………
souhlasím se zmocněním
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podpis zmocnitele
……………………………………………………….
V .................................... dne ....................................

Opatrovník pro správní řízení
správního řádu zákon č. 500/2004

je

dle

§ 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví
(1) V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní
způsobilost, musí být zastupován zákonným
zástupcem.
(2) Správní orgán ustanoví opatrovníka
a) účastníkovi uvedenému v odstavci 1, pokud nemá
zákonného zástupce nebo nemůže-li ho zákonný
zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle
zvláštního zákona,
b) osobám, kterým brání jiná právní překážka, aby v
řízení samy činily úkony, jestliže si nezvolily
zmocněnce,
c) právnické osobě, která nemá orgán způsobilý za ni
jednat, popřípadě, jemuž lze doručovat, popřípadě je-
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li v jiném řízení předmětem sporu, kdo tímto orgánem
právnické osoby je,
d) osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám,
jimž se prokazatelně nedaří doručovat,
e) osobám, které nejsou známy,
f) osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž
se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka
nebo prostředníka podle § 16 odst. 5,
g) osobám stiženým přechodnou duševní poruchou,
která jim brání samostatně v řízení jednat, je-li to
nezbytné k hájení jejich práv; v těchto případech
správní orgán rozhoduje na základě odborného
lékařského posudku,
h) účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1, kterým se
nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední (§
46 odst. 2), nebo
i) účastníkům, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.
(4) Opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho
je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo
jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci
opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné
důvody. Účastníku, který v očekávání vlastní
nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se
určitá osoba stala jeho opatrovníkem, ustanoví správní
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orgán opatrovníkem s jejím souhlasem osobu
označenou
za
opatrovníka
v
předběžném
prohlášení. Opatrovníkem nelze ustanovit osobu, o níž
lze mít důvodně za to, že má takový zájem na
výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude
řádně hájit zájmy opatrovance.

SPRÁVNÍ ORGÁN USTANOVUJE
OPATROVNÍKA "USNESENÍM".
Pak je možné pro příspěvek na péči ustanovit
opatrovníka i podle zákona č. 108/2006
§ 23 (5) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví pro
řízení o příspěvku opatrovníka též osobě, která není
schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat
samostatně a nemá zástupce; o ustanovení
opatrovníka rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce
na
základě
lékařského
posudku
vydaného
poskytovatelem zdravotních služeb.
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