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Pozorujete u svého blízkého neobvyklé chování? Zapomíná, kam chtěl jít, co chtěl udělat, 
kam co dal? Nevyzná se ve vlastním bytě nebo venku? Mluví někdy zmateně a nepoznává 
své známé? Nebo u něho už byla diagnostikována demence či Alzheimerova choroba? 
Tato onemocnění se ve vyšším věku často objevují. Pokud se však onemocnění včas  
podchytí a začne se léčit, lze jeho rozvoj výrazně zpomalit.

Jak podpořit člověka s demencí  
nebo Alzheimerovou chorobou?

Kde můžete  
získat pomoc?

   Pečovatelská služba: Pomůže vám s  každoden
ní péčí o vašeho blízkého i s chodem domácnosti,  
poskytne vám informace o další vhodné podpoře  
a službách, zprostředkuje kontakt na odborníky 
(lékaře apod.), pomůže s  podáním žádosti o vhod
né sociální dávky aj.

   Další podpůrné sociální služby: Využít lze např. 
den ní stacionář (zařízení, v němž se o vašeho blíz
kého postarají v  průběhu pracovních dní), domov 
se zvláštním režimem (pobytová služba pro osoby 
s  demencí, kde vám odborně vyškolený personál 
může nabídnout praktické rady jak o vašeho blíz
kého pečovat).

   Úřad práce ČR: Možnost požádat o příspěvek na 
péči, který je určený především na úhradu využíva
ných sociálních služeb. 

S čím vám může 
pomoci pečovatelská služba? 
Pro zabránění rozvoje demence je důležité, aby váš 
blízký byl i nadále aktivní, aby vykonával běžné čin-
nosti do té míry, do jaké to pro něj bude fyzicky zvla-
datelné. Váš blízký bude časem zřejmě potřebovat 
podporu i při běžných činnostech jako např. 

   mytí a koupání, 

   doprovod na WC, 

   oblékání, pohyb v rámci domácnosti,

   uléhání a vstávání, 

   příprava a podávání jídla, 

   praní a žehlení, 

   nakupování, 

   užívání léků, doprovod k lékaři, 

   zaplacení složenek atd.

Tyto činnosti a dohled nad jejich vykonáváním nemu-
síte zajišťovat jen vy sami. Může vám s  tím pomoci  
pečovatelská služba. Pečovatelky pomohou vašemu 
blízkému s  tím, co už sám nezvládne, a současně ho 
budou podporovat v tom, aby co nejvíce využíval svých 
schopností. Jejich pomoc může mít nejrůznější podobu. 

Pečovatelky mohou činnost vašemu blízkému pouze 
připomenout, např.: „Je ráno, to si čistíte zuby a če
šete se v koupelně u zrcadla.“ 
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Stojíte před rozhodnutím, zda můžete zajistit péči o svého blízkého doma?

kontakt:

Na obrázky a text se vztahují autorská práva
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Jak podpořit člověka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou?

Někdy bude potřeba činnost slovně popsat, aby ji pro
vedl, např.: „Na poličce pod zrcadlem máte hřeben  
a tím se teď učešete.“ 

Jindy bude potřeba činnost kromě popisu vašemu 
blízkému i předvést, např. naznačit rukou pohyb, kte
rý děláte, když se češete.

Nebo např. váš blízký na požádání podá hřeben pečo
vatelce, pečovatelka ho učeše a přitom bude vašemu 
blízkému říkat, co zrovna dělá, např.: „Tak teď vám učešu 
pěšinku vpravo, jak to vždycky nosíte.“ Posiluje se tak  
jeho orientace a udržuje se schopnost porozumění.

Pečovatelská služba bude vždy respektovat aktuál-
ní stav, únavu a projevy vůle vašeho blízkého. Roz-
sah, čas a podobu péče domluvíte se službou před 
zahájením péče, ale toto ujednání je pak možné prů
běžně upřesňovat a upravovat. 

Co pomáhá při komunikaci 
s člověkem s demencí?
Demence ovlivňuje také komunikační schopnosti, 
proto je dobré přizpůsobit způsob komunikace dané 
situaci. Co např. pomáhá:

   Používání krátkých a jednoduchých vět.

   Svá vyjádření doprovázet gesty a pohybem. 

   Mluvit klidně a nejlépe nižším tónem hlasu.

   Nenabízet výběr z  více variant. V  pokročilejších 
fázích onemocnění začne být pro lidi rozhodování 
obtížné.

   Nevyvracet mylná tvrzení. Vycházejí ze změněné
ho stavu mysli, který slovy není možné ovlivnit. Je 
ale možné říct např.: „Říkala jsi, že slyšíš v  pokoji  
hlasy… Já tam teď nic neslyším.“

   Při komunikaci udržovat oční kontakt.

Jak upravit prostředí  
a usnadnit orientaci?
Bezpečnost:

   Ukliďte rizikové předměty, např. nože, drobné elek
trické spotřebiče (fén, mixér, rychlovarná konvice 
atd.), nebo je vytáhněte ze zásuvky.

   Odstraňte nestabilní lehký nábytek, používejte těž
ké židle.

   Ke schodišti umístěte zábrany, zatemněte schodi
ště – váš blízký bude pravděpodobně vyhledávat 
osvětlené místnosti. 

   Nebezpečná místa, např. místnosti (sklep, východ), 
zásuvky či elektrické instalace, označte varovný
mi značkami, které je schopen váš blízký rozeznat 
(např. červená značka STOP). Zásuvky je rovněž 
možné zaslepit. 

   Pokud je to ještě možné, využívejte bezpečnostní 
kompenzační pomůcky, které podpoří samostat
nost vašeho blízkého (např. hrnec, který ho upozor
ní, že se voda v něm již vaří). 

Předcházení obavám:

   Na noc zatahujte závěsy, odstraňte lesklé věci 
z podlahy, popř. ze stěn – odrazy či stále se měnící 
světlo by vašeho blízkého mohlo děsit.

   Odstraňte koberečky, snižte prahy – hrozí zde rizi
ko zakopnutí. 

   Odstraňte optické pruhy z podlahy – mohou vyvo
lávat dojem překážky nebo schodu a způsobit ztrá
tu rovnováhy.

Orientace: 

   Natřete barevně dveře na záchod nebo nalepte ko
lem dveří reflexní pásku či jinak označte, v noci zde 
nechte rozsvícené světlo. Nainstalujte barevné zá
chodové prkénko nebo oblepte okraj toaletní mísy 
reflexní páskou, barevně označte splachovadlo. 
Úpravy napomohou správnému využití WC.

   Oblepte umyvadlo po okrajích reflexní páskou, 
použijte kontrastní držák na mýdlo – podpoříte 
tím samostatnost a snížíte nebezpečí následného 
uklouz nutí na mokré podlaze. 

 Jak se demence projevuje? 
 Zhoršení krátkodobé paměti = 
rychlé zapomínání:

   opakované kladení stejných otázek, 

   časté hledání ztracených předmětů. 

Poruchy orientace:

   ukládání věcí na neobvyklé místo  
(např. žehličky do ledničky), 

   ztrácení se na známých místech, 

   nepoznávání blízkých osob, 

   problémy se sebeobsluhou a s vykonáváním 
běžných činností (např. mytí rukou, příprava 
stravy aj.). 

Zhoršený racionální úsudek a abstraktní  
myšlení:  

   snížená schopnost rozhodování a plánování 
jednoduchých aktivit, 

   obtížné vyjádření myšlenek, 

   nechápání okolního dění, 

   poruchy řeči, 

   změny v prožívání a chování (apatie, deprese, 
úzkost, vznětlivost, bludy). 
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Využití metodických listů  
Informační listy byly vytvořeny v rámci projektu Institutu sociální práce s názvem „Zapojení rodiny 
a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“, který byl realizován v letech 
2016 – 2018. Autoři: Ilona Čtvrtníková, Tatjana Kašlíková, Vladimíra Tomášková, Pavla Koucká, 
Markéta Kudláčová). Odborný garantem byl Jakub Čtvrtník.  

Na podobu a využití listů se vztahují autorská práva. Jejich uživatel je povinen zachovat podobu 
listu včetně uvedených log Evropské unie a Institutu sociální práce, z.s. List je při zachování podoby 
možné kopírovat nebo tisknout z jeho elektronické verze.  

Institut sociální práce vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: 
umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci 
druhých.  

Institut sociální práce mění fungování pečovatelských služeb - už nezajišťují především rozvoz obědů 
a úklidy seniorům, ale více se věnují odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu 
věku, i s III. a IV. stupněm závislosti na péči, dříve výhradně klientů pobytových zařízení (např. 
domovů pro seniory). Spolupracujeme se zřizovateli služeb – obcemi, na úrovni zadavatelů – krajů – 
zpřehledňujeme systém financování sociálních služeb, vytváříme kritéria a pravidla pro jejich 
optimální zajištění. Projekty Institutu zkvalitnily život již tisícům lidí, jejich rodinám a blízkým. 

 

Východiskem veškerého úsilí Institutu je „desatero kvalitního poskytování sociálních služeb“: 

1. Za základ důstojnosti člověka považujeme možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, kdy je jeho 
závislost na podpoře vysoká. 

2. Sociální službu vnímáme jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů (pomoc 
rodiny, přátel, místní komunity atd.) uživatele, vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je. 

3. Jsme přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být člověku poskytnuta až poté, co jsou 
zjištěny jeho nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života. 

4. Podporujeme a upřednostňujeme řešení nepříznivé sociální situace člověka v jeho přirozeném 
domácím prostředí, které služba svým konáním spoluvytváří. 

5. Ti, kteří jsou nejvíce závislí na pomoci druhých, mají zajištěnou největší pozornost pracovníků 
služby. 

6. Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, kdo je skutečně potřebuje – nemůže svou situaci 
řešit pomocí přirozených zdrojů a jiných veřejných služeb. 

7. Smysl plánování poskytování služby spatřujeme ve společné dohodě: jak podpořit člověka, aby 
mohl žít běžný život při nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti. 

8. Roli sociální služby chápeme v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a 
ctíme jejich hranice. 

9. Podporujeme otevřenost a nabídku podpory ve spolupráci s rodinami a jinými blízkými. 
10. Podporujeme spolupráci s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů ‒ 

využíváním kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomocí dobrovolníků. 

Budeme rádi, když vám naše Informační listy pomohou ve Vaší situaci. Pokud vás zaujala naše vize 
„ŽÍT DOMA“ a chcete být informováni o našich aktivitách, zašlete nám svůj e-mail na 
zitdoma@institutsocialniprace.cz. 

Přejeme Vám, aby se vám vyplnilo vaše přání - žít doma. 

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA, předseda Institutu sociální práce, z.s. 
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