
Informace pro rodinné příslušníky klientů a návštěvníky domova pro 

seniory 

 

Domov se zvláštním režimem – péče o klienty s demencí 

10 příznaků, které by vás měly varovat 

 

1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly 
Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a 

vzpomenout si na ně později, je normální. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou však 

zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později. 

2. Problémy s vykonáním běžných činností 
Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev stát v kastrolu na 

sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou ale 

připraví jídlo a nejen že ho zapomenou dát na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec 

udělali. 

3. Problémy s řečí 
Každý má někdy problém najít správné slovo, ale člověk s Alzheimerovou chorobou zapomíná 

i jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými a jeho věty pak nedávají smysl. 

4. Časová a místní dezorientace 
Každý někdy zapomene, jaký je den a kam vlastně jede, to je normální. Ale lidé 

s Alzheimerovou nemocí se ztratí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se tam dostali ani jak 

se dostanou domů. 

5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek 
Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, které mají na 

starosti. Lidé s Alzheimerovou nemocí úplně zapomenou, že nějaké dítě existuje. Mohou se i 

nesmyslně obléknout, například si vezmou na sebe několik košil nebo halenek najednou. 

6. Problémy s abstraktním myšlením 
Placení složenek anebo sledování účtů kreditní karty může někoho vyvést z míry, když je 

trochu komplikovanější než jindy. Člověk s Alzheimerovou nemocí může úplně zapomenout, 

co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat. 

7. Zakládání věcí na nesprávné místo 
Každý někdy někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou  nemocí dává věci 

na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky nebo hodinky do cukřenky. 

 

 



8. Změny v náladě nebo chování 
Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s Alzheimerovou nemocí ale podléhá prudkým 

změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne návalu hněvu, i když 

k tomu nemá žádný zjevný důvod. 

9. Změny osobnosti 
Lidské povahy se běžně do určité míry mění s věkem. Ale člověk s Alzheimerovou nemocí se 

může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy velmi zmateným, podezíravým nebo 

ustrašeným. 

10. Ztráta iniciativy 
Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, zaměstnáním nebo společenskými 

povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť do práce opět brzy dostaví. Člověk 

s Alzheimerovou nemocí může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje neustálé podněty, 

aby se do něčeho zapojil. 

 

Stádia vývoje nemoci 

Je samozřejmé, že Alzheimerova nemoc je nemocí, která se u jednotlivých postižených projevuje 

skutečně jedinečným a individuálním způsobem. Ve vývoji onemocnění jsou však zřetelně čitelná tři 

stádia, která jsou provázená typickými charakteristickými znaky a problémy. 

 

1. Počáteční stádium 

Je charakteristické mírnými projevy, které jsou velmi lehko přehlédnutelné a kterým nepřipisujeme 

skutečně žádný relevantní význam. Postižení si tyto projevy pomaličku uvědomují, přemýšlejí o tom, 

že se s nimi něco nového a nečekaného děje, a jejich reakcí může být buď vylekání se z neznámého 

nebo bagatelizování těchto ohlašujících se prvních příznaků. 

Jde např. o: 

- neschopnost zapamatovat si nové věci, zapomínání kam jsme něco položili nebo ztrácení 
důležitých věcí – dokladů, peněz apod. 

- mírná krátkodobá časová dezorientace (nevzpomenou si, jaký je datum, rok….) 
- ztráta iniciativy, apatie 
- hledání vhodných slov, výrazů, mírné problémy s plynulým vyjádřením se 
V tomto počátečním stádiu je nemocný ještě schopný samostatného života. 

 

2. Střední stádium 

Problémy nastávají stále častěji a stále víc omezují běžné každodenní činnosti. Začínají se projevovat: 

- výraznější výpadky paměti, nemocný začíná zapomínat jména členů rodiny, podstatné údaje, 
informace 

- výraznější časová i prostorová dezorientace, zaměňování si přítomnosti a minulosti 



- prostorové bloudění 
- zhoršuje se řeč – artikulace, plynulé vyjadřování 
- výrazné změny chování, bludy 

 V tomto stádiu je už každodenní fungování bez pomoci okolí téměř nemožné. 

 

3. Poslední stádium 

Všechny příznaky, které se pomalu ohlašovaly, nabírají na intenzitě a nezvratně vedou k úplné 

závislosti  na pomoci druhých osob. K nejvýznamnějším projevům patří: 

- pokročilá ztráta paměti 
- těžká porucha řeči 
- známé osoby, předměty a věci jsou už úplně neznámé 
- zhoršení fyzického stavu 
- závislost na pomoci při jídle 
- problémy s chůzí až po upoutání na lůžko 
- neudržení moči a stolice 

A toto je stádium, kdy si nejbližší okolí nemocného naplno uvědomí, že se o něho nemůže postarat  

v plném rozsahu, dát mu všechno to, co potřebuje a být s ním tolik času, kolik si jeho fyzický, 

psychický i emocionální stav vyžaduje. Tedy nepřetržitě. 

Toto je fáze, ve které jsou pacienti nejčastěji přijímáni do sociálních zařízení. Navíc se u nich velmi 

často objevují další přidružené nemoci a domácí prostředí už jednoduše není tím prostředím, ve 

kterém se toto onemocnění dá zvládnout. Toto onemocnění není vyléčitelné a jediné, co se dá 

očekávat, je progrese choroby, je umístění do zařízení sociálních služeb definitivní a trvalé. O to 

náročnější je tato situace pro blízké nemocného, kteří se musí vyrovnávat s definitivní a krutou 

realitou. Musí připustit, že to lepší nebude. 

A čím dříve si tento fakt uvědomí, čím dříve ho přijmou, tím jednodušší bude jejich komunikace 

s blízkým nemocným. 

O řadu klientů, kteří splňují kritéria pro zařazení do nově zaregistrované služby s názvem „domov se 

zvláštním režimem pečujeme již nyní. Jedná se o klienty postižené některým z typů demence 

nejčastěji známé mezi lidmi pod názvem „Alzheimer“. S některými  z  těchto klientů v různých 

stádiích nemoci se mohou návštěvníci domova potkávat již nyní.  

U mnoha těchto klientů trpících pokročilejším stadiem nemoci již není možno očekávat vážný projev 

reálné vůle a kolektiv o ně pečující musí převzít (pokud možno společně s rodinou) odpovědnost za 

jejich stav a snažit se je vhodným způsobem aktivizovat a motivovat i přes jejich pravděpodobný 

prvotní nesouhlas.     

 

 

                               


