
„Zapomínat je lidské,
ale neměli bychom zapomínat

na osoby s demencí…“



Zapomínat je normální, 
ale zapomínat na osoby 
s Alzheimerovou cho-
robou, a také na nároč-
nou péči ze strany jejich 
rodin, je špatné. A bo-
hužel, právě taková je 
situace v České republi-
ce. O nutnosti zavedení 
komplexního systému 
péče se stále jenom 
mluví a plán dlouhodo-
bé péče, která se bude 
vyznačovat provázaností 
a flexibilitou, chybí. Ne-
mocní a jejich blízcí se 
musí spoléhat na roztříš-
těnou a často velmi ná-
kladnou péči. Když jsem 
před několika měsíci potkala v Praze 8 bloudící ženu, která se 
mě ptala na cestu k sobě domů, rozhodla jsem se, že zkusí-
me ukázat možnou cestu pomoci potřebným. Proto vznikl Plán 
Alzheimer Prahy 8, který chce za pomoci malých kroků dosáh-
nout velkého cíle. Rozproudit stojaté české vody ve věci vážné-
ho civilizačního tématu. 

Mgr. Vladimíra Ludková
zástupkyně starosty MČ Praha 8 

pro oblast sociální, zdravotní a kulturní 
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Proč Plán Alzheimer Praha 8?
K národním plánům Alzheimer se hlásí ty největší země a nej-
známější politické tváře. Jmenujme Francii a exprezidenta 
Sarkozyho, USA a prezidenta Obamu, Velkou Británii a velmi 
v této problematice angažovaného premiéra Davida Came-
rona, který k tomuto tématu loni dokonce svolal jednání G8 
v Londýně. 

V České republice sice rozhodnutí mít český plán již dávno padlo, ale 
zřejmě zase zapadlo. V ruchu současných událostí ani nemáme velkou 
naději, že by se tomuto tématu mohlo věnovat příliš pozornosti. Demen-
ce se ale podle odhadů založených na studii Alzheimer Europe týká již 
více než 140 tisíc lidí v České republice a téměř trojnásobku těch, kteří 
o ně pečují. To je dost velký počet postižených. Navíc se předpokládá, 
že do poloviny století se tento počet zdvojnásobí.

• • •
V  celé  Praze  8  žije  celkem  zhruba  110  tisíc  obyvatel,  z  toho  je  přes 

18 %  lidí  starších 65  let  (více než 21  tisíc  lidí). V celopražském měřítku 
tvoří  lidé starší 65  let dlouhodobě přibližně 17 % populace,  lidé starší 
80 let pak zhruba 4 %. Lidí s demencí žije tedy v Praze 8 přibližně 1500 
a tento počet se bude nadále velmi rychle zvyšovat zejména v důsledku 
stárnutí  naší  populace.  Z  našeho  výzkumu1 potřeb pečujících o  senio-
ry vyplynulo, že „průměrným“ pečujícím je žena ve věku 58 let. Je také 
známo,  že na péči o osobu  s demencí  nestačí  nikdy  jen  jedna osoba, 
ale že rodinných pečujících je více, zpravidla se jedná o dvě až tři osoby 
(v průměru 2,6 pečujících na jednu osobu s demencí). Z výše uvedeného 
tedy vyplývá, že „problém demence“ se týká téměř 5 tisíc občanů naší 
městské části. 

• • •
Praha 8 se dlouhodobě věnuje tématice seniorů a zdravotně sociální 

problematice  komplexně.  Je  tu  k dispozici  celé  spektrum  služeb,  a  to 
jak ústavních (pobytová, lůžková zařízení), tak i ambulantních (ordinace, 
poradny,  denní  stacionáře)  a  terénních  (od domácí  péče  a pečovatel-
ské služby až po domácí asistenci a výjezdní geriatrický tým). Tyto služby 
doplňujeme na základě poptávky občanů. Naše městská část umožnila 
také existenci České alzheimerovské společnosti, která vznikla před více 
než patnácti lety v prostorách Gerontologického centra. Málokdo možná 
ví, že tu vznikl také úplně první stacionář pro osoby s demencí v České 
1) Podpora rodinných pečujících o seniory, MČ Praha 7 a 8, 2012.
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republice. V  současné době  vzniká  specializovaný domov pro  seniory 
s demencí, který bude v modernějším prostředí doplňovat kapacitu stá-
vajícího Domu sociálních služeb, který poskytuje odlehčovací pobytové 
služby pro uvedenou cílovou skupinu.

• • •
Praha  8 má  tedy  všechny  předpoklady  k  tomu,  aby  se  stala  prvním 

městem  přátelským  lidem  s  demencí  a  jejich  rodinným  příslušníkům 
u nás. Kromě nabízených profesionálních služeb existuje mnoho drob-
ných  a  zdánlivě  nevýznamných  věcí,  které  jim  mohou  pomoci,  které 
mohou zkvalitnit  jejich život a učinit  jej u nás příjemnějším. To si klade 
za cíl Plán Alzheimer P8, který MČ Praha 8 realizuje ve spolupráci s po-
skytovateli služeb, neziskovými organizacemi a Českou alzheimerovskou 
společností. 

• • •
Plán Alzheimer  P8  by  se měl  stát  plánem  celé městské  části,  nejen 

profesionálních  služeb,  i  když  ty  jsou  samozřejmě  jeho důležitou  sou-
částí. Velmi bychom si však přáli, aby se jeho součástí staly i další služby, 
které se v Praze 8 poskytují  (včetně například obchodů, dopravy, které 
by měly lépe vycházet vstříc lidem s demencí), včetně Policie ČR a měst-
ské policie, která se s lidmi s demencí setkává. Za důležitou považujeme 
spolupráci se školami, protože právě mladí lidé i děti mohou v mnohém 
pomoci, a to k oboustrannému užitku. 

• • •
Lidé s demencí potřebují pomoc, ale potřebují také pochopení.
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Co je demence 
a co Alzheimerova choroba?
O Alzheimerově chorobě se v současné době velmi často ho-
voří. Začínáme se jí bát. O co se vlastně jedná a jak můžeme 
pomoci?

Alzheimerova  choroba  je  neurodegenerativní  onemocnění  mozku, 
které způsobuje ve svých pozdních fázích syndrom demence.

• • •
Demence je syndromem, souborem příznaků. Nejčastější příčinou syn-

dromu demence  je Alzheimerova  choroba. Demenci  ale může  způsobit 
i  mnoho  jiných  onemocnění,  například  další  neurodegenerace  (nejčas-
tější  je Parkinsonova choroba, nemoc s Lewyho  tělísky,  frontotemporální 
poruchy).  Druhou  nejčastější  příčinou  syndromu  demence  je  postižení 
cév, hovoříme o vaskulárních demencích. Časté jsou také smíšené formy 
(neurodegenerativní a cévní). Demence ale může vzniknout jako následek 
prakticky  jakéhokoli  jiného  závažného  onemocnění  mozku,  úrazu  nebo 
otravy (například kysličníkem uhelnatým, objevuje se alkoholová demence 
a podobně).

• • •
Vzhledem k tomu, že Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou de-

mence a počet lidí s Alzheimerovou chorobou v důsledku stárnutí popu-
lace velmi rychle narůstá, budeme se zabývat zejména demencí, která je 
typická pro Alzheimerovu chorobu.

Jak se demence projevuje a jak probíhá?
Demence  je,  jak  jsme  výše  uvedli,  souborem  příznaků.  Patří  sem 

zejména poruchy  kognitivních  funkcí  (myšlení)  – paměť,  orientace,  řeč 
a vyjadřování, soustředění, porozumění, úsudek, schopnost zorganizovat 
a naplánovat činnosti. 

Jak se může porucha kognitivních funkcí projevovat:
Zapomínáním, horším vyjadřováním, hledáním slov, zhoršenou orien

tací  v  neznámém  a  později  i  známém  prostředí,  zhoršenou  koncen-
trací,  neschopností  si  plánovat  a  organizovat  to,  co  bylo  dříve  běžné. 
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Neschopností naučit se nové věci. Zhoršení úsudku vede často k nebla-
hým omylům a tito lidé se mohou stát snadnou obětí podvodníků, napří-
klad typu „šmejdi“. Pravidelně se s těmito situacemi setkáváme.

• • •
Porucha soběstačnosti je také nedílnou součástí syndromu demence. 

Nejprve se projevuje neschopností zacházet se složitějšími přístroji, pro-
gramy a podobně. Později může vadit i v relativně jednoduchých a dříve 
zcela rutinních situacích – nákup, vaření, zacházení s penězi. S rozvojem 
onemocnění dochází ke zhoršení schopnosti žít v běžném prostředí a vy-
konávat každodenní činnosti (nakoupit, uvařit, uklidit) a posléze se zhor-
šuje také schopnost se obsloužit (najíst se, obléknout, vykonat hygienu).

• • •
Psychické příznaky  a poruchy  chování  se  u  syndromu demence  vel-

mi přeceňují. Vychází  to spíše z neznalosti  věci. Zpravidla se obáváme 
toho, čemu nerozumíme. Hovoří se někdy o agresivitě, ale k té dochází 
jen velmi málo a  je  téměř vždy důsledkem chyby v přístupu k člověku 
s demencí. Lidé s demencí jsou poněkud jiní proto, že jejich porozumění 
světu, ve kterém žijí, se postupně zhoršuje. Mnohé situace si vysvětlují 
nesprávně a nesprávně na ně potom  i  reagují. Když  jim okolí pomůže 
lépe porozumět, lépe se orientovat, velmi jim to pomůže. Lidé s demen-
cí nám opakovaně říkají, že kvalita jejich života je závislá právě na tom, 
jak se k nim jejich okolí chová, jak je ostatní lidé přijímají. 

Mírná kognitivní porucha a stadia demence

Alzheimerova choroba začíná již deset až dvacet let před vznikem syn-
dromu demence. Klinicky se však neprojevuje. 

• • •
Mírná kognitivní porucha nemusí ještě Alzheimerovu chorobu či jinou de-

menci znamenat. Je stavem, který představuje určité riziko vzniku demence, 
ale nejedná se ještě o nemoc. Projevy mírné kognitivní poruchy možná zná 
většina lidí zralého věku: zapomínáme, hůře se orientujeme. Pokud se tyto si-
tuace často opakují, jsou obtížné a nápadné pro naše okolí, měli bychom jim 
věnovat pozornost. Zkušenosti ukazují, že mírná kognitivní porucha může vy-
ústit v demenci, ale zpravidla je příčina příznaků jiná. Může se jednat o stres, 
přepracování, únavu, dekompenzaci některého z chronických onemocnění 
(hypertenze, cukrovka) nebo o jejich nepoznaný začátek. Velmi často za uve-
denými příznaky stojí deprese, tedy onemocnění, které je v současné době 
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velmi dobře léčitelné. Pokud tedy zapomínáme, neměli bychom to podce-
ňovat, ale ani panikařit, ani k tomu není důvod. Důležité je nechat si „změřit 
paměť“ (tak jak jsme zvyklí si měřit krevní tlak či krevní cukry či tuky). 

• • •
Mírná demence představuje stav, kdy je již porucha kognitivních funk-

cí  zjevná  a  objektivně  prokazatelná.  Nejcitlivější  a  nejdůležitější  pro 
stanovení  diagnózy  demence  jsou  testy  kognitivních  funkcí.  Může  se 
jednat o velmi  jednoduché testy, které mohou být dostupné například 
u praktických lékařů, v lékárnách, v agenturách domácí péče. Podrobněj-
ší testování kognitivních funkcí provádí například Česká alzheimerovská 
společnost v rámci projektu Dny paměti. Pokud tyto testy prokazují poru-
chu kognitivních funkcí, je třeba se obrátit na lékaře, který diagnostický 
proces dokončí – potvrdí či vyloučí onemocnění, která mohou demenci 
imitovat, ověří  stupeň kognitivní poruchy a  ve  spolupráci  se  specialis-
tou  (neurolog,  psychiatr,  geriatr)  provede  vyšetření  mozku  (nejčastěji 
CT  či  jiné podrobnější  zobrazovací  vyšetření).  Pokud  je  vysloveno po-
dezření  na Alzheimerovu  chorobu  či  jiné onemocnění  způsobující de-
menci,  je na místě poučení pacienta a  jemu blízké osoby o povaze to-
hoto onemocnění, možnostech léčby a péče tak, aby se v této fázi mírné 
demence mohla učinit závažná rozhodnutí  i pro budoucí dobu, kdy se 
bude pravděpodobně schopnost úsudku zhoršovat. Diagnóze a jejímu 
sdělení a zodpovězení všech souvisejících otázek  je zapotřebí věnovat 
dostatečnou pozornost. To  je důležité pro další kvalitní život nejen  lidí 
s demencí, ale i všech těch, kteří je budou nadále provázet, pomáhat jim, 
eventuálně o ně pečovat. Demence  je  zpravidla nevratným procesem, 
ale některé její příčiny, právě například Alzheimerovu chorobu, můžeme 
léčit tak, že se stav pacienta může zlepšit nebo se může výrazně zpomalit 
zhoršování stavu, zlepšit kvalita života. Život lidí s demencí může a měl 
by být i nadále kvalitním a smysluplným.

• • •
Rozvinutý syndrom demence je stavem, který již přináší určité těžkosti, 

protože se  lidé v  této  fázi demence  již hůře orientují  i ve svém známém 
prostředí. Zhoršuje se také jejich soběstačnost,  takže postupně potřebu-
jí dopomoc se sebeobsluhou v každodenním životě. Jsou také vystaveni 
určitému nebezpečí, které z kognitivní poruchy vyplývá – ztráta orientace, 
zabloudění,  dopravní  nebezpečí  zejména  v  hustém městském  provozu, 
nebezpečí  požáru,  zapomenutí  na  otevřený  vodní  či  plynový  kohoutek 
a  podobně.  Tito  lidé  potřebují  pomoc  a  dohled  po  většinu  dne,  často 
prakticky nepřetržitě. I přes výše uvedené problémy může být jejich život 
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kvalitní, pokud je péče zajištěna dobře. Velkou roli v péči o pacienty s de-
mencí  mají  rodinní  příslušníci.  Často  však  pečují  na  úkor  svého  zdraví 
a na pomezí vlastních sil. Proto  je důležité, aby  i oni měli pocit podpory 
a mohli využít různé potřebné formy pomoci. Jen tak je možné péči v do-
mácím prostředí zajistit dlouhodobě, protože péče o pacienty s demencí 
je skutečně velmi náročnou rolí. 

• • •
Pro péči o pacienty s demencí jsou také důležité znalosti a dovednos-

ti. Rodinám se  lépe pečuje, pokud znají povahu onemocnění a příčiny 
změněného chování osoby s demencí. Existuje mnoho různých metod 
a psychosociálních přístupů, které mohou péči usnadnit. V letošním roce 
organizuje Česká alzheimerovská společnost první kurz pro lidi pečující 
o blízkého se syndromem demence.

• • •
Pozdní stadia demence:  Jak  jsme  již  uvedli,  syndrom  demence  je 

zpravidla  nevratný  a  nejčastější  onemocnění,  která  jej  způsobují,  včetně 
Alzheimerovy choroby, mají  tendenci k  trvalé progresi, zhoršování stavu. 
Alzheimerova  choroba  je  závažným,  život  zkracujícím,  terminálním  one-
mocněním.  Po  několika  letech,  která může  pacient  prožít  s Alzheimero-
vou chorobou v uspokojivé či dokonce velmi dobré kvalitě života, dochází 
ke zhoršení stavu, soběstačnosti, přicházejí další komplikace, které bývají 
již velmi špatně řešitelné a jsou důsledkem toho, že onemocnění postou-
pilo již do stadia těžké či terminální demence. V této fázi potřebují pacien-
ti  zejména ošetřovatelskou a paliativní péči, která může být zajištěna  jak 
v domácím prostředí (nejlépe ve spolupráci pečující rodiny s profesionály), 
tak i v ústavním prostředí. 
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Rodinní pečující
Role pečujících je nesmírně náročná a vyčerpávající, a to z ně-
kolika důvodů: jedná se o dlouhodobou záležitost, většinou 
se jedná o situaci, se kterou se těžko smiřují („svůj život jsem 
si představoval/a jinak“). Onemocnění demencí představuje 
stigma, rodinní pečující se dostávají do mnoha situací, které 
budí rozpaky, cítí se trapně, nedokáží situaci vysvětlit. Mno-
zí se také setkávají s nepochopením ze strany okolí, a to jak 
blízkého, tak vzdálenějšího. K tomu všemu se přidává úna-
va, zejména pokud pečují vlastními silami. Častý je pocit ne-
dostatku spánku, nedostatku času na své činnosti, pocit ne-
zvládání celé situace. Z toho potom vznikají poruchy spánku, 
deprese a také další zdravotní komplikace, včetně zhoršení 
vlastního zdravotního stavu a dekompenzace chronických 
onemocnění. 

Některým  rodinným pečujícím pomáhá  sdílet problémy a  hledat  in-
spiraci na svépomocných skupinách Česká alzheimerovská společnost, 
která mj. pořádá pro rodinné pečující tzv. Čaje o páté. Setkání rodinným 
pečujícím nabízí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informa-
cí  (často  jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní 
otázky) o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe 
a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, 
které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.

Jaké jsou důležité zásady, které by měli mít pečující na paměti: 
Využívat  alespoň  některou  terénní  či  ambulantní  službu  v  případě, 

že  se  rozhodli  zajistit  péči  v  domácím prostředí.  Rozdělení  povinností 
a  péče  je  nejlepším  předpokladem  pro  co  nejdelší  setrvání  pacienta 
s demencí v rodinném prostředí.

• • •
Zapojit do péče celou rodinu – pečující rodinný příslušník by měl svo-

lat „rodinnou poradu“, na které se více příslušníků dané rodiny domluví, 
jakým způsobem péči zajistit. 

• • •
Netajit demenci – je lepší o nemoci otevřeně hovořit, a získat tak po-

chopení a eventuálně i pomoc ze strany přátel a známých.
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Požádat o podporu své okolí –  lidé v okolí zpravidla rádi pomohou, 
pokud jsou o daném problému informováni a pokud vědí, že tato po-
moc je žádoucí a vítaná.  I drobná pomoc ze strany sousedů, zejména 
pokud je poskytována s určitou pravidelností (byť i nepříliš často) může 
být velmi významnou pomocí pro pečující („pozvání na kávu“ pacienta 
s  demencí  například  každý  čtvrtek  odpoledne nebo  jednou  v měsíci 
může přinést rodinnému pečujícímu vítaný odpočinek a oddech, který 
potřebuje).

• • •
Nezanedbávat péči o sebe – zdravotní stav rodinných pečujících vy-

žaduje zvláštní pozornost, v žádném případě ne menší, než zdravotní 
stav samotného pacienta. Lékař by proto měl nabádat rodinné pečující, 
aby dodržovali své pravidelné návštěvy lékaře a pečovali o své zdraví, 
aby nezapomínali na sebe a na své zájmy a drobné radosti. Dobrá kon-
dice a pohoda pečujících jsou nezbytnou podmínkou pro dobrou péči 
doma.
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Jaké služby 
mohou lidem s demencí 
a jejich rodinám pomoci?
Alzheimerova choroba představuje závažnou situaci jak v ži-
votě člověka, který jí trpí, tak v životě rodiny a pečujících. Pro-
to je důležité vědět, kde hledat pomoc, jaké jsou možnosti 
a služby – jak zdravotnické, tak sociální.

Z výše uvedených příznaků a fází vývoje syndromu demence vycházejí 
také potřeby osob s demencí a jejich rodinných příslušníků. 

• • •
Je zcela zřejmé, že mnohé z těchto potřeb nejsou naplněny, a že jak 

lidé s demencí, tak jejich rodiny, hledají často a velmi obtížně adekvátní 
informace a pomoc. Mnozí se setkávají s nepochopením, které zpravidla 
vychází z neznalosti této problematiky. V tom nejsme v naší zemi výjim-
kou. Mnohé  země  si  tuto  situaci  uvědomují,  a  to  na  nejvyšší  politické 
úrovni. Vytvářejí své plány Alzheimer, stejně tak jako Praha 8. 

Zdravotní služby
Klíčovou roli jak v péči, tak v poskytnutí informací, má praktický lékař, měl 

by být koordinátorem dalších zdravotnických služeb, a  to  i v případě, že 
pacient s demencí je léčen specialistou (neurologem, geriatrem, psychiat-
rem). Pravomoci praktického lékaře jsou nezastupitelné. Zajišťuje základní 
péči, indikuje další služby a vyjadřuje se ke zdravotnímu stavu a soběstač-
nosti například i pro účely získání příspěvku na péči. Měli bychom proto 
dbát,  aby praktický  lékař  získával  všechny  informace o  zdravotním stavu 
pacienta. Jen tak se může správně rozhodovat. Má pravomoc předepsat 
domácí ošetřovatelskou péči a některé důležité pomůcky, včetně pomů-
cek pro inkontinenci. Měl by také pacienta navštívit v domácím prostředí, 
pokud je to zapotřebí například při akutním zhoršení zdravotního stavu.

• • •
Lékař  specialista  (neurolog,  psychiatr  či  geriatr)  stanovuje  diagnózu 

typu demence, předepisuje léčbu kognitivy, podílí se na zvládání dalších 
příznaků demence a působí jako konziliář v případě potřeby.
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Domácí zdravotní/ošetřovatelská péče  (home care). Ošetřovatelskou 
péči prostřednictvím kvalifikovaných sester agentur domácí péče může 
indikovat i lékař, který propouští pacienta z nemocnice (na dobu nejdé-
le dvou  týdnů). Tento přechod z nemocnice do domácího prostředí  je 
důležitý  zejména pro pacienty s demencí a  jejich pečující  rodinné pří-
slušníky. Zdravotní sestry pomohou v ošetřování, pokud je třeba, a také 
mohou zaškolit rodinné pečující a usnadnit další pobyt v domácím pro-
středí. Pokud pacient potřebuje domácí ošetřovatelskou péči déle než 
dva týdny, musí ji předepsat (aby byla hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění)  registrující praktický  lékař. Jeho role v péči  je opravdu velmi 
důležitá, jak jsme již uvedli.

Příspěvek na péči a sociální služby

Poskytování  sociálních  služeb  se  v  současné  době  řídí  zákonem  č. 
108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
a  prováděcí  vyhláškou  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá 
ustanovení  zákona  o  sociálních  službách.  Tyto  legislativní  normy  při-
nesly  zásadní  změny  jak  v  poskytování,  tak  ve  financování  sociálních 
služeb.

• • •
Lidé s omezenou soběstačností v důsledku chronického onemocně-

ní, tedy také lidé s onemocněním způsobujícím demenci, mají dle stup-
ně  závislosti  na  pomoci  jiné  osoby,  stanoveného  lékařskou  posudko-
vou službou České správy sociálního zabezpečení, nárok na příspěvek 
na  péči.  Jedná  se  o  zákonem  stanovenou  dávku,  která  se  pravidelně 
měsíčně opakuje.

• • •
O tuto dávku je zapotřebí zažádat na příslušném úřadu práce ČR dle 

místa  bydliště  pacienta.  Kromě  žádosti  (Žádost  o  příspěvek  na  péči) 
je  zapotřebí  vyplnit  také  formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. 
Na základě žádosti kontaktuje žadatele pracovník úřadu práce, který/á 
provede sociální šetření za účelem zjištění „schopnosti samostatného 
života osoby v přirozeném sociálním prostředí“. Pro přiznání příspěvku 
jsou  rozhodující  základní  životní  potřeby: mobilita,  orientace,  komu-
nikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyzio-
logické potřeby,  osobní  aktivity,  péče  o domácnost. Další  posouzení 
provádí  lékařská  posudková  služba  České  správy  sociálního  zabez-
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pečení,  která  si  vyžádá  od  příslušného  praktického  lékaře  informace 
o zdravotním stavu pacienta. Úřad práce pak na základě jejího posou-
zení rozhodne o výši příspěvku. Tento příspěvek se poté vyplácí vždy 
v kalendářním měsíci, za který náleží, a příjemce příspěvku je povinen 
na základě vyzvání úřadu práce prokázat, že je příspěvek skutečně vy-
užíván na zajištění pomoci.

• • •
Pokud  je  osoba  pobírající  příspěvek  přijata  na  zdravotní  lůžko,  je 

povinna  informaci  oznámit  na  úřadu  práce.  Poskytování  příspěvku  se 
na dobu hospitalizace přerušuje: pokud je člověk celý kalendářní měsíc 
hospitalizován na zdravotním lůžku, nemá na příspěvek na péči na daný 
měsíc nárok.

• • •
Příspěvek na péči se osobám starším 18 let přiznává ve čtyřech stup-

ních a měsíční výši od 800 Kč (lehká závislost) do 12 000 Kč (úplná zá-
vislost).

• • •
Přes určité nedostatky, které zejména v procesu posuzování příspěvku 

existují a které nejsou předmětem této stručné informace, je zapotřebí 
zdůraznit, že samotná existence příspěvku je pro mnohé pacienty a je-
jich  rodiny  nesmírně  důležitá.  Lékař  by měl  získání  příspěvku  na  péči 
v  adekvátní  výši  napomoci  nejen  informováním  pacienta  a  rodinných 
příslušníků, že tento příspěvek existuje a kde je možné o něj žádat, ale 
také adekvátním posouzením soběstačnosti a  jejím zhodnocením v  lé-
kařské zprávě, která by měla být jasně a srozumitelně formulována. Še-
tření pro účely příspěvku probíhá, jak jsme výše uvedli, v domácím pro-
středí. Není možné je (podle stávajících předpisů) uskutečnit například 
v nemocnici či léčebně. 

• • •
Mnohým rodinám není také zcela jasné, jakou pomoc je možné z pří-

spěvku uhradit. Příspěvek je určen na zajištění péče jak prostřednictvím 
rodinných  příslušníků  (či  jiných  blízkých  osob),  tak  k  zajištění  služeb 
profesionálními  poskytovateli.  Zde  je  nutné  zdůraznit,  že  těmito  pro-
fesionálními poskytovateli,  relevantními pro čerpání příspěvku na péči 
(respektive úhrady z tohoto příspěvku), jsou pouze poskytovatelé sociál-
ních služeb, kteří jsou po splnění určitých podmínek daných zákonem re-
gistrováni (na příslušném krajském úřadě) jako poskytovatelé sociálních 
služeb.  Registry  těchto poskytovatelů  jsou  vedeny  vždy na příslušném 
krajském úřadě, kde  je možné tyto poskytovatele dohledat  (jejich pře-
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hled je možné nalézt také na http://iregistr.mpsv.cz). Příspěvek na péči 
je určen na  zajištění pomoci  lidem s omezenou soběstačností  ve výše 
uvedených  doménách.  Není  však  určen  na  zajištění  zdravotní  péče  či 
materiálu, ani na služby, které nejsou registrovány. Pokud by byl využit 
nesprávným způsobem, může úřad práce žádat jeho navrácení.

• • •
Kromě tohoto příspěvku je možné žádat ještě o příspěvek na zvláštní 

pomůcku, eventuálně  i příspěvek na mobilitu, který však mohou získat 
pouze osoby, kterým je přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P (který umožňuje 
určité další výhody důležité pro péči). Také o tyto dávky a průkazy je tře-
ba žádat na příslušném úřadu práce.
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Jaké sociální služby 
je možné využít?
Sociální služby dělíme na služby terénní (poskytují se přímo v do-
mácnostech lidí s demencí), pobytové sociální služby (ty jsou 
spojeny s ubytováním) a služby ambulantní, za kterými člověk 
„dochází“ nebo je za nimi doprovázen. Výběr druhu služby záleží 
na člověku s demencí a zejména na jeho rodinném zázemí, na ro-
dinných pečovatelích a jejich možnostech a ochotě zajistit péči 
v domácím prostředí, eventuálně zajistit pobytovou službu. 

Terénní sociální služby
Pečovatelská služba  zajišťuje  pomoc  s  péčí  o  vlastní  osobu,  při  hy-

gieně, poskytnutí obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, 
nákup, praní a žehlení, doprovod a podobně.

• • •
Osobní asistence – jedná se o pomoc – asistenci – doprovázení člově-

ka při vykonávání různých běžných denních činností.
• • •

Respitní péče (terénní odlehčovací služba) – umožňuje oddych rodin-
ným pečujícím po určitou domluvenou dobu.

• • •
Tísňová péče, emergency button, vyhledávání –  jedná se o péči, která 

je závislá na rozvoji moderních technologií, nejjednodušší je tlačítko, které 
člověk stiskne v případě nouze, a přivolá tak prostřednictvím centrály po-
moc. Složitější systémy zajišťují a mohou sledovat různé funkce domácnos-
ti a prostředí, člověka samotného v domácnosti či mimo ni. Další informace 
lze zjistit například v České alzheimerovské společnosti či v Životě 90.

Ambulantní služby
Denní stacionáře  jsou  službou,  která  je  mnohdy  zaměřena  právě 

na  osoby  s  demencí.  Zajišťují  (zpravidla  ve  všední  dny)  každodenní  či 
občasnou odbornou péči, v jejich programu jsou začleněny různé tera-
peutické a další aktivity.
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Pobytové sociální služby

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby lidem, kteří mají sníže-
nou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné osoby. Zajišťují: ubytování, stravu, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí. Tato zařízení  zpravidla nejsou zařízena pro péči o osoby 
s demencí, pokud nemají tzv. oddělení se zvláštním režimem.

• • •
Domovy (či oddělení) se zvláštním režimem  poskytují  pobytové 

služby  lidem,  kteří mají  sníženou  soběstačnost  z  důvodu  chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových  látkách a  lidem 
s demencí, jejichž snížená soběstačnost je způsobena demencí, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto 
zařízeních je přizpůsoben potřebám těchto osob.

• • •
Některá pobytová zařízení (v Praze 8 například Dům sociálních služeb 

Dlážděnka) nabízejí pro lidi s demencí tzv. odlehčovací pobyty. Ty mo-
hou využít rodiny, které v určitém časovém období nemohou o člověka 
s demencí pečovat (např. z důvodu dovolené, plánované operace peču-
jícího,  rekonstrukce bytu atd.). Pomoc mohou využít  i  senioři, kteří po-
třebují po propuštění  ze  zdravotnického zařízení  ještě ošetřovatelskou 
péči, kterou nelze z různých důvodů zajistit v domácím prostředí.

• • •
Domy s pečovatelskou službou nabízejí  samostatné bydlení seniorů 

s možností  bezprostřední  pomoci  pečovatelské  služby.  Bydlení  v  nich 
není  pro  seniory  s  demencí  vhodné,  protože  vyžaduje  vyšší  stupeň 
soběstačnosti a samostatnosti.
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Další užitečné služby
a možnosti pomoci

Telefonická pomoc, help-line:  jedná se o telefonický kontakt a pora-
denství. Volající zde dostane rychlou pomoc, podporu a získá informace. 
Linka České alzheimerovské  společnosti  je 283 880 346. Krizová  linka 
Života 90 je 800 157 157.

• • •
Svépomocné skupiny – pravidelná setkání lidí s demencí nebo pečují-

cích (podrobněji i kapitola o pečujících).

• • •
Poradenství  – pro osoby s demencí  či  rodinné příslušníky, například 

v České alzheimerovské společnosti.

• • •
Meeting centra, Alzheimer kavárny: zatím u nás prakticky nejsou, v ně-

kterých zemích (Nizozemí, Belgie) se jedná o místa, kde je možné získat 
informace a také pomoc, převzetí péče na několik hodin a podobně.

• • •
Pro správné zajištění péče je důležité znát místa a odborníky, na které 

se můžeme obrátit.

• • •
Ve zdravotnictví to je hlavně praktický lékař, specialista (neurolog, psy-

chiatr či geriatr) a sestry domácí péče.

• • •
Kontaktním místem pro příspěvek na péči je příslušný úřad práce, kde 

by měli  poskytnout  i  informace  o  službách. Další  informace  je možné 
získat  u poskytovatelů  a na  sociálních/zdravotních odborech příslušné 
obce.
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Na koho je možné se obrátit?
Kontaktním místem pro Plán Alzheimer Praha 8 jsou:

Česká alzheimerovská společnost sídlící v Gerontologickém 
centru, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8, tel. 283 880 346, 
www.alzheimer.cz, e-mail cals@gerontocentrum.cz

❱	 informační materiály

❱	 měření paměti

❱	 poradenská linka 

❱	 odborné poradenství

❱	 svépomocné skupiny pro lidi s demencí a svépomocné 
skupiny pro rodinné pečující

❱	 respitní péče v domácnosti

❱	 kurz pro rodinné pečující o lidi s demencí

❱	 databáze služeb pro seniory (www.gerontologie.cz)

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8, 
tel. 286 883 676, www.gerontocentrum.cz

❱	 krátkodobé rehabilitační pobyty pro pacienty s demencí 
(například k rehabilitaci po návratu z nemocnice)

❱	 krátkodobé doléčovací a rehabilitační pobyty

❱	 domácí péče

❱	 domácí asistence

❱	 odborné poradenství

http://www.alzheimer.cz
mailto:cals@gerontocentrum.cz
http://www.gerontocentrum.cz


Kontakty:
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