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Anotace
Bakalářská práce se zabývá aktivačními programy pro staré lidi, které jsou zaměřeny
především na zlepšení kognitivních funkcí. Práce podává přehled dostupných druhů
aktivačních programů a empirických výzkumů, jejichž cílem je prokázat účinky těchto
programů u seniorů trpících demencí. Největší pozornost je věnována přístupům, u
nichž byly u seniorů s demencí prokázány přímé pozitivní účinky na zlepšení
kognitivních funkcí. Jedná se o reminiscenční terapii, terapii zaměřenou na orientaci
pacienta v realitě a kognitivní rehabilitaci. Ostatní terapeutické přístupy sice ovlivňují
kognitivní funkce nepřímo, ale jejich účinky jsou rovněž velmi přínosné.
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stáří, kognitivní funkce, demence, aktivační programy, výzkum efektu aktivačních
programů u seniorů s demencí

Abstract
The bachelor thesis discusses activation programs for the elderly, focused primarily on
the improvement of cognitive functions. The work reviews available types of activation
programs and empirical research aimed to demonstrate the effects of these programs on
old persons suffering from dementia. The greatest attention was devoted to approaches
where direct positive effects on the improvement of cognitive functions were
demonstrated in elderly patients with dementia. These methods are reminiscence
therapy, reality orientation therapy and cognitive rehabilitation therapy. Other
therapeutic approaches affect cognitive functions indirectly, however, their effects are
also very beneficial.
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old age, cognitive functions, dementia, activation programs, research of the effect of
activation programs aimed at seniors with dementia
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Úvod
V dnešní době je vedle farmakologických přístupů k seniorům s demencí kladen stále
větší důraz také na přístupy nefarmakologické. Aktivační programy pomáhají zlepšit
kvalitu života, soběstačnost a především zajistit důstojný život ve stáří, který považuji
za nutnost. Domnívám se, že tato možnost by měla být poskytnuta všem seniorům.
Během své praxe v domově pro seniory se zvláštním režimem jsem se mohla na vlastní
kůži přesvědčit o pozitivním vlivu aktivačních programů na staré lidi a měla jsem
možnost se také setkat se seniory, kteří takovéto programy nevyužívali. Pro seniora
s demencí je smysluplná a správně zvolená aktivita stejně potřebná jako péče o jeho
tělo.
Dalším důvodem, proč jsem si toto téma zvolila, je neustále se zvyšující počet
lidí s demencí a také fakt, že podle dostupných údajů Česká republika v péči o lidi
s demencí za Evropou značně zaostává. Náklady na řešení problémů spojených
s demencí jsou vysoké, avšak aby se kvalita péče zlepšila, bude potřeba tyto náklady
ještě navýšit. Proto považuji za důležité se touto problematikou zabývat a diskutovat o
ní.
Ve své bakalářské práci se zabývám aktivačními programy pro staré lidi, které
jsou zaměřeny především na zlepšení kognitivních funkcí. Cílem mé práce je podat
ucelený přehled druhů aktivačních programů a z dostupných empirických výzkumů
prokázat jejich pozitivní účinky na seniory trpící demencí. Největší pozornost je
věnována přístupům, u nichž byly u seniorů s demencí prokázány přímé pozitivní
účinky na zlepšení kognitivních funkcí. Jedná se o reminiscenční terapii, terapii
zaměřenou na orientaci pacienta v realitě a kognitivní rehabilitaci. Ostatní terapeutické
přístupy sice ovlivňují kognitivní funkce nepřímo, jejich účinky jsou ale rovněž velmi
přínosné.
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1. Stárnutí a stáří
Každý člověk stárne. Říká se, že stárnutí a smrt jsou jedinou jistotou, kterou máme.
Přesto se většina mladých lidí stářím příliš nezabývá, neboť se zdá být daleko. O svém
vlastním stáří tak začneme skutečně uvažovat až ve chvíli, kdy se nás začne osobně
dotýkat. O stáří se nezajímáme ani navzdory stále četnějším informacím o tom, že naše
společnost stárne a je potřeba tuto skutečnost řešit (HAŠKOVCOVÁ, 2010).
Stárnutí a stáří je specifický biologický proces, který je nevratný, neopakuje se,
jeho povaha může být různá a zanechává trvalé stopy. (PACOVSKÝ a HEŘMANOVÁ,
1981). „Stařecký věk neboli senescence je období života, kdy poškození fyzických nebo
psychických funkcí se stává výrazně manifestním při srovnání s předešlým životním
obdobím“ (DUŠEK a VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, 2015, s. 183).
Proces stárnutí je výslednicí několika faktorů, závisí na genetických a vrozených
dispozicích člověka, na jeho životním stylu, stravování, prostředí, ve kterém žije,
opotřebení organismu, prodělaných nemocech, psychické odolnosti atd. Je sledem
změn, které se projevují na těle i na duši (DVOŘÁČKOVÁ, 2012). Stuart-Hamilton
uvádí, že: „ …jednotlivé funkce se zhorší jenom nepatrně, ale mají-li pracovat
v komplexnější součinnosti, je celkové zhoršení větší než pouhý součet úbytků
jednotlivých funkcí“ (STUART-HAMILTON, 1999, s. 23).
Přesné vymezení stáří není vůbec snadné, přesto je stáří nejčastěji vymezováno
chronologicky. Pro druhou polovinu lidského života se v současné době používá
následující členění: 45-59 let střední, nebo též zralý věk; 60-74 let vyšší věk, nebo rané
stáří; 75-89 let stařecký věk, neboli sénium, vlastní stáří; 90 let a výše dlouhověkost
(HAŠKOVCOVÁ, 2010). Kalendářní věk ovšem nevypovídá o soběstačnosti člověka
ani o jeho zdravotním stavu. Mnohem důležitější je proto funkční věk - biologický,
subjektivní, psychologický a sociální. Stárnutí a stáří je u každého člověka z hlediska
času, rozsahu a závažnosti projevů velmi individuální. Každý z nás stárne různým
tempem, někdo rychleji, jiný o poznání pomaleji. V každém věku, a obzvláště ve stáří,
bychom se měli opírat o drobné radosti, naučit se přijímat svá omezení a směřovat svou
energii k jiným životním hodnotám (DVOŘÁČKOVÁ, 2012).
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1.1 Tělesné, psychické a sociální změny ve stáří
Člověk produktivního věku pozvolna přechází do období stáří, mění se způsob
dosavadního života. Dospělé děti se osamostatňují, přichází na svět vnoučata, lidé
odchází do důchodu. Starým lidem postupně ubývají síly, zhoršuje se jejich zdravotní
stav, životní tempo se zpomaluje. Dochází k výskytu a rozvoji chronických
onemocnění, klesá celková pohyblivost, zhoršuje se smyslové vnímání, schopnost
učení, mění se struktura a funkčnost paměti, zhoršují se kognitivní funkce a celková
soběstačnost. Často také dochází ke zhoršení ekonomické situace. Nelehkým úkolem je
vyrovnávání se se smrtí partnera a vrstevníků. Důležité je udržovat sociální vztahy a
navazovat nová přátelství. I ve stáří je velmi důležité mít někoho, kdo nás vyslechne,
projeví nám lásku a dá najevo, že mu na nás záleží. Lidé, kteří zůstanou sami, se cítí
mnohdy zbyteční a nepotřební. Tyto pocity dokáže překonat asi jen společenství mezi
lidmi (DVOŘÁČKOVÁ, 2012; HOLCZEROVÁ a DVOŘÁČKOVÁ, 2013).
Stářím způsobené změny se projevují v rovině tělesné, psychické a sociální.
Mezi nápadné tělesné projevy staří obvykle patří zmenšení tělesné výšky, přibývání na
hmotnosti, znatelné jsou změny v chůzi a postoji, úbytek svalové hmoty a síly. Pokožka
a svaly ztrácejí elasticitu. Dále se zhoršuje fungování orgánových soustav
(DVOŘÁČKOVÁ, 2012).
Stuart-Hamilton uvádí: „Například vylučovací soustava zpomaluje svou činnost
a ztrácí výkonnost při exkreci toxinů a dalších odpadních produktů. Trávicí soustava je
méně zdatná při vstřebávání živin. Dochází k úbytku svalové hmoty a síly zbývajících
svalů. Dýchací soustava dokáže zajistit jen menší přívod kyslíku než dříve. Oběhovou
soustavu postihly dvě rány – srdce ztrácí svoji sílu, a přitom v důsledku zužování a
snížení pružnosti periferních cév je k rozvádění krve po celém těle třeba daleko více
energie“ (STUART-HAMILTON, 1999, s. 25-26).
Ve stáří dochází také ke zhoršování smyslového vnímání. Smysly nám umožňují
kontakt s okolním prostředím, jejich zhoršování nás připravuje o možnost plně prožívat
okolní svět a ovlivňuje naši psychiku. Starší lidé si kvůli časté ztrátě pružnosti oční
čočky stěžují především na nemožnost zaostřit na krátké vzdálenosti, snižuje se
schopnost vidění za šera, která omezuje seniory například při řízení automobilu v noci.
Pro správnou identifikaci předmětu potřebují delší dobu, zhoršuje se jejich periferní
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vidění, zorné pole se zmenšuje. I sluch postupně slábne. Nejčastějším typem oslabení
sluchu je nedoslýchavost seniorů neboli presbyakuze a zhoršené je také vnímání zvuků
o vysokých frekvencích. Ostatní smysly nesouvisí s činností psychiky tak úzce, jako
sluch a zrak. Čich a chuť slábne především u kuřáků a nemocných seniorů. Hmatový
práh je u seniorů vyšší (STUART-HAMILTON, 1999).
Stuart-Hamilton píše, že: „…informace přicházející do mozku z okolního světa je
omezená ve svém rozsahu, je méně přesná a v důsledku celkového zpomalení nervového
systému potřebuje k cestě do mozku více času. Toto zjištění není dobrou předzvěstí pro
rozumové schopnosti starého člověka, ani pro jeho osobnost, je-li ovlivněno
sebehodnocení. Je však nutné upozornit na to, že stárnoucí mozek rovněž není schopen
přicházející smyslovou informaci využít nejlepším způsobem“ (STUART-HAMILTON,
1999, s. 35).
Tělesné změny nemají vliv pouze na vzhled seniora, ale také na jeho chování a
prožívání, souvisí úzce s psychickými změnami. Jedlička rozlišuje psychické změny
sestupné povahy, ke kterým řadí snížení vitality, elánu, zpomalení psychomotorického
tempa, snížení pozornosti a výbavnosti, snížení schopnosti udržovat vztahy a navazovat
nové. K psychickým změnám vzestupné povahy patří zvýšení trpělivosti a větší
tolerance k druhým lidem. Jako poslední zmiňuje psychické funkce, které se
s přibývajícím věkem nemění. Jsou to například intelekt, slovní zásoba nebo jazykové
znalosti (JEDLIČKA, 1991).
Ve stáří se také mění společenské role a společenský statut seniorů. S odchodem
do důchodu přichází nadbytek volného času a je tudíž potřeba přeorganizovat svůj
dosavadní život. Mění se vnímání, prožívání a chování seniora. Objevuje se strach
z osamělosti, z ovdovění, ze smrti a mnohé další (DVOŘÁČKOVÁ, 2012).

1.2 Stáří jako celosvětový problém
Stáří není záležitostí jen každého z nás, ale je také jevem celospolečenským. Statistická
data ukazují, že populace v Evropě, včetně České republiky stárne. Česká republika
nyní vykazuje cca 16% osob starších 65 let, odhaduje se, že v roce 2031 se toto číslo
zvýší na 24% a v roce 2051 dokonce na 32%. Na základě současné věkové populace se
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předpokládá, že do roku 2057 se počet obyvatel starších 65 let zdvojnásobí ze
současných 1,7 mil. na 3,2 mil. (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016).
Podle prognóz bude v polovině 21. století Česká republika spolu s Řeckem a
Itálií zemí s nejvyšším počtem seniorů na světě. Příčinou je stále vzrůstající doba dožití
spolu s nízkou porodností, pozdějším vstupem do manželství a tudíž vyšší věk rodičů
při narození prvního dítěte a také nižší počet dětí v rodinách (KALVACH aj., 2004).
V průběhu posledních sto let se výrazně prodloužila průměrná délka lidského
života. Zatímco v 16. století byla průměrná délka života člověka v Evropě zhruba 25 let,
v 19. století již byla průměrná délka lidského života 40 let. V první polovině 20. století
činil věkový průměr dokonce 50 let (BLÁHA, 1960). Tyto údaje jsou ovšem velmi
zavádějící. Do výsledných čísel je zahrnuta vysoká kojenecká úmrtnost v minulosti a
také předčasná smrt lidí, kteří zemřeli v důsledku válek, epidemií, úrazů a hladomoru.
Průměrná délka života také zakrývá skutečnost, že staří lidé žili v každé době
(HAŠKOVCOVÁ, 2010).
Mnohem vhodnější je proto termín střední délka života, která představuje
pravděpodobnou nebo očekávanou dobu lidského života. Muži narozeni v roce 2014
mají podle statistických dat šanci žít do 75,8 let a ženy do 81,7 let (ČESKÝ
STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016).
Stárnutí společnosti a prodloužení lidského života s sebou přináší mnoho
ekonomických, zdravotních a sociálních problémů. V souvislosti se zvyšujícím se
počtem seniorů se dnes často hovoří o sociálním problému, a to především kvůli
obavám o náklady na sociální zabezpečení a zdravotní péči. Díky neustálému pokroku
medicíny se dá sice předpokládat, že starší populace bude v průměru zdravější, ale bude
zároveň přibývat seniorů postižených chronickými a degenerativními chorobami. Ty
budou kvůli ztrátě soběstačnosti seniorů vyžadovat zvýšení nákladů na zdravotnictví a
sociální služby (GLOSOVÁ, 2006).
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2. Kognitivní funkce
Mezi základní kognitivní funkce patří především paměť, pozornost, zrakově-prostorové
schopnosti, jazyk a myšlení. Kognitivní funkce nám umožňují například poznávat
okolní svět, plánovat nebo být v interakci s druhými lidmi.
„Pokud jsou tyto funkce nějakým způsobem oslabeny, ať již vlivem stáří, úrazu
CNS nebo psychické nemoci, ztrácí se tím i kus našeho svébytného já. Můžeme se cítit
nejistí a méněcenní, můžeme se obávat selhání. Běžné denní fungování se pro nás stává
obtížné, ne-li vůbec nemožné“ (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009, s. 13).
V našem životě má paměť obrovský význam. Bez paměti bychom nebyli
schopni se učit, náš život by se skládal pouze z momentálních epizod. Neměli bychom
žádné vzpomínky ani zážitky na minulost a normální psychické fungování by nebylo
možné. Plháková definuje paměť jako schopnost zaznamenávat životní zkušenosti
(PLHÁKOVÁ, 2004). Paměť je psychická funkce, která nám umožňuje přijímat,
uchovávat a následně si vybavovat nové informace, zážitky a vjemy (KLUCKÁ a
VOLFOVÁ, 2009). Ztráta paměti se nejčastěji projevuje jako problém se
zapamatováním si nových informací, špatná orientace v prostoru, čase a lidech, často se
opakující dotazy, paranoidní představy, úzkostlivost (ZGOLA, 2003).
S pamětí úzce souvisí pozornost, jejíž funkcí je vpouštět do vědomí omezené
množství informací. Abychom nebyli zahlceni příliš velkým množstvím podnětů, vybírá
pozornost pouze ty podněty, které jsou pro nás v danou chvíli nejdůležitější
(PLHÁKOVÁ, 2004). Při poruše pozornosti postižený obvykle není schopen začít nebo
dokončit úkol, vzdorovat rušivým podnětům, má sníženou schopnost reagovat na
podněty, jeho reakce jsou velmi často zmatené (ZGOLA, 2003).
„V procesu tréninku nebo rehabilitace kognitivních funkcí hraje pozornost velmi
podstatnou úlohu, neboť její poškození ovlivňuje řadu dalších funkcí, jako je např. již
zmiňovaná paměť. Pak se může stát, že máme pocit zhoršující se paměti, ale přitom se
jedná spíše o poruchu pozornosti“ (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009, s. 15).
Díky zrakově-prostorovým schopnostem dokážeme manipulovat s dvou a
třírozměrnými předměty na ploše nebo v prostoru, dokážeme například rozpoznat
neúplné obrazce nebo určit směr a polohu pohybujícího se bodu. Porucha těchto
13

schopností významně narušuje každodenní fungování člověka. Dochází ke zhoršování
manuálních dovedností a vykonávání koordinovaných pohybů, jakými může být
například řízení auta (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009).
Základním prostředkem komunikace je jazyk. S jeho pomocí vyjadřujeme své
potřeby, přání a pocity, poznáváme okolní svět nebo třeba sdílíme s ostatními své
zkušenosti a zážitky. Konkrétní jazykovou dovedností je lidská řeč. Abychom vytvořili
zvuk, je zapotřebí koordinace rtů, jazyka, vnitřních úst a hlasivek. Jazykovým znakem
je pak slovo. Lidé trpící demencí obtížně nalézají a vybavují si slova nebo je užívají
chybně (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009).
Jazyk souvisí úzce s myšlením. Jedná se o velmi komplexní funkce, díky kterým
dokážeme porozumět okolnímu světu, orientovat se v něm a rozumíme tomu, co se
kolem nás děje a proč. S myšlením je spojována oblast prefrontální mozkové kůry. Tato
oblast mozku nám umožňuje plánovat, rozhodovat se, řešit problémy. Narušením těchto
funkcí se stáváme méně pohotovými a pružnými v myšlení (KLUCKÁ a VOLFOVÁ,
2009).
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3. Demence a Alzheimerova choroba
O demenci a její nejčastější příčině, Alzheimerově nemoci, se u nás začalo mluvit
teprve v 90. letech. Do té doby se demenci mezi lidmi běžně říkalo „skleróza“.
Zhoršující se paměť a myšlení seniorů byly považovány za normální součást stáří
(HOLMEROVÁ aj., 2007).
Demence je syndrom, který vzniká následkem organického postižení mozku.
Demence je skupina duševních poruch, jejichž počet se s věkem zvyšuje a jejichž
podstatou je úbytek kognitivních funkcí, především paměti, vnímání, inteligence a
výkonových funkcí, jako je motivace nebo schopnost plánování a provedení. Tento
úpadek se projevuje ubývajícími pracovními schopnostmi, ve schopnosti provádět
běžné denní aktivity a v sociální oblasti (RABOCH aj., 2012).
V roce 2015 žilo na celém světě odhadem 46,8 milionů lidí s demencí. Počet lidí
s demencí v souvislosti s prodlužováním průměrné délky života a poklesem porodnosti
se nejspíše každých dvacet let zdvojnásobí. Organizace Alzheimer´s Disease
International odhaduje, že v roce 2030 bude na celém světě trpět demencí 74,7 miliónu
lidí a v roce 2050 dokonce 131,5 miliónu lidí (ALZHEIMER'S DISEASE
INTERNATIONAL, 2015).
Ze Zprávy o stavu demence 2015 České alzheimerovské společnosti vyplývá, že
v roce 2014 byl počet lidí s demencí v České republice odhadnut na 152,7 tisíc.
Z tohoto celkového počtu je odhadováno, že mužů trpících demencí je v České
republice přibližně 49,6 tisíc, žen pak 103 tisíc (MÁTL a MÁTLOVÁ, 2015).
Alzheimerova choroba je příčinou zhruba 62% případů demencí (MÁTL a
MÁTLOVÁ, 2015). Tuto nejčastější příčinu demence poprvé popsali německý lékař
Alois Alzheimer a v témže roce, v roce 1907, také český vědec Oskar Fischer. Jedná se
o onemocnění, které postihuje především osoby ve vyšším věku. Uvádí se, že touto
nemocí trpí dnes téměř třetina osmdesátiletých a starších lidí (HOLMEROVÁ aj.,
2007).
„Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných
kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku… Alzheimerova nemoc začíná pozvolna.
Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o
15

některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u
každého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním,
nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích
nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat“ (HOLMEROVÁ a MÁTLOVÁ,
2015, s. 12).
Česká alzheimerovská společnost uvádí deset varovných příznaků Alzheimerovy
choroby: ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly, problémy
s vykonáváním běžných činností, problémy s vyjadřováním, časová a místní
dezorientace, špatný nebo zhoršující se racionální úsudek, problémy s abstraktním
myšlením, zakládání věcí na nesprávné místo, změny v náladě nebo chování, změna
osobnosti, ztráta iniciativy (HOLMEROVÁ a MÁTLOVÁ, 2015).
Česká alzheimerovská společnost založená v roce 1997 se významnou měrou
podílela na šíření informací o Alzheimerově chorobě. Postupně začala vznikat
specializovaná denní centra, stacionáře a oddělení ve zdravotnických zařízeních i
v domovech pro seniory. Původně se odborníci domnívali, že Alzheimerovu chorobu
není možné nějak léčit. Na konci 90. let se ovšem objevily první účinné léky, které
mohou průběh nemoci zpomalit a které také zlepšují kvalitu života pacientů s demencí
(HOLMEROVÁ aj., 2007).
„Češi v péči o lidi s demencí za Evropou zaostávají. Zatímco v sousedním
Německu jsou služby poskytovány 26% osob trpících demencí a ve Francii pak každému
druhému, v České republice odborníci odhadují podíl pokryté populace na necelých
10%. Pokud bychom chtěli v České republice nabízet obdobný objem služeb, jako je
tomu průměrně v Evropě, museli bychom stávající kapacity ztrojnásobit“ (MÁTL a
MÁTLOVÁ, 2015, s. 15).
Péče o lidi s demencí vyžaduje náročnou a nákladnou péči, hrazenou nejenom
z veřejných, ale i soukromých rozpočtů. Odhaduje se, že náklady společnosti na řešení
problémů spojených s demencí se pohybují v průměru okolo 1 % HDP. V rámci
Evropské unie byly v roce 2005 odhadnuty celkové náklady na léčbu Alzheimerovy
nemoci a obdobných onemocnění na zhruba 130 miliard eur za rok. Ve vyspělejších
zemích se náklady na demenci odhadují přibližně na 57 000 korun na osobu s demencí
za rok a jsou tvořeny náklady na neformální péči (45 %), na profesionální sociální péči
(40 %) a náklady na lékařskou péči (15 %). Zdravotní pojišťovny v České republice sice
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vydávají na léčbu pacientů s Alzheimerovou chorobou zřejmě více než miliardu korun,
ale potřebné náklady spojené s demencí se odhadují ve výši 42,6 miliard korun. Bez
intenzivnějšího zapojení veřejných prostředků se tak zásadních změn v kvalitě péče a
možnostech pečujících hned tak nedočkáme (ZDRAVOTNICKÝ DENÍK, 2016).
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4. Aktivní stárnutí a zdravé stáří
Na začátku 21. století přijala Světová zdravotnická organizace termín aktivní stárnutí.
Aktivní stárnutí ve stručnosti znamená snahu zajistit si dobrou kvalitu života. Pojem
v sobě zahrnuje nezávislost, účast na životě, společnosti, důstojnost, péči, seberealizaci
a také respektování práva starších osob na rovnost příležitostí, jejich zodpovědnost,
účast na veřejných rozhodováních (DVOŘÁČKOVÁ, 2012).
Hlavním cílem této koncepce je zajištění důstojného života ve stáří. Vnést do
podvědomí lidí skutečnost, že ani ve vyšším věku není potřeba vzdávat se veškerých
svých aktivit a smysluplného způsobu života. Zůstat co nejdéle soběstačným a
nezávislým by nemělo být pouze cílem samotných seniorů, ale také nás všech. Je velmi
důležité vytvořit seniorům takové prostředí, které by jim umožnilo co nejsamostatnější
život.
„Je třeba se zamyslet nad tím, zda jsou jednotlivé instituce, prostředí, způsob
našeho myšlení i života dostatečně připraveny na pozvolný, ale jistý příchod
společnosti, ve které roste počet lidí v seniorském věku“ (DVOŘÁČKOVÁ, 2012, s. 8).
Mezi příklady uváděné Světovou zdravotnickou organizací v rámci konceptu
aktivního stárnutí je i možnost účasti seniorů na rehabilitačních a aktivačních
programech. S přibývajícím věkem se postupně zhoršuje schopnost reagovat na změny
a snižuje se snaha něco měnit. Proto by senioři neměli ulpívat na svých myšlenkových
stereotypech, měli by se pravidelně hýbat, snažit se být otevřeni vůči novým podnětům
a udržovat dobré vztahy se svou rodinou a přáteli. V České republice se aktivním a
zdravým stárnutím zabývá projekt FRAM. Jedním z jeho hlavních cílů je podpora
kvality, dostupnosti a efektivity výdajů na služby, které zajišťují zdravotní, sociální a
dlouhodobou péči (FRAM, 2017).
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5. Aktivační programy
Současné možnosti farmakoterapie zpomalují progresi onemocnění, po určitou dobu tak
zachovávají soběstačnost, zlepšují kvalitu života a minimalizují problémové chování
(ČESKÁ ALZEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST, 2013). Vedle farmakologických
přístupů k pacientům s demencí je v dnešní době kladen stále větší důraz na
psychosociální intervence a nefarmakologické přístupy. Tyto terapeutické a
rehabilitační přístupy udržují aktivitu seniorů co možná nejdéle, napomáhají
k zachování kvality života a soběstačnosti, rozvíjí schopnosti seniorů, zmírňují poruchy
chování, a snaží se o to, aby byl jejich život co nejbohatší (TAVEL, 2009). Právě díky
těmto přístupům je možné eliminovat množství léků, které musejí senioři užívat
(ČESKÁ ALZEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST, 2013).
Smysluplná aktivita je pro člověka s demencí stejně potřebná jako péče o jeho
tělo a základní životní potřeby (HÁJKOVÁ aj., 2016). Podle Zgoly neexistuje při péči o
pacienty s demencí cennější prostředek než smysluplná aktivita (ZGOLA, 2003).
Műller považuje aktivitu seniorů za jeden z nejdůležitějších nástrojů k naplňování
kvality života (KOZÁKOVÁ a MÜLLER, 2006).
Cílem aktivizačních programů není zvrátit stav nemocného, ale jejich snahou je
především udržení a zdokonalení dosud zachovaných schopností (ZGOLA, 2003).
Přispívají k větší životní spokojenosti, k udržování či rehabilitaci potřené tělesné i
duševní výkonnosti. Např. posilují kapacitu paměti, myšlení, tvořivost, fyzickou kondici
a vedou ke smysluplnému zapojení se do společnosti (KOZÁKOVÁ a MÜLLER,
2006). Při správném používání dovedou pozvednout člověka na duchu, zmírňují
depresi, nervozitu a neklid. Veškeré aktivizační programy by měly být prováděny
uvážlivě a rozumně, s ohledem na individuální potřeby každého seniora. Pečovatelé by
měli být v technikách aktivizace vyškoleni (ZGOLA, 2003).
„Program aktivit neznamená pouze zaneprázdnit lidi poté, co byly zajištěny
všechny prvky základní péče. Jde o celkový proces, ve kterém je každému poskytnuta
příležitost žít způsobem, který mu vyhovuje nejlépe, a pokračovat v tom, co je důležité
pro jeho pocit jistoty, výkonnosti, sociálního začlenění a vlastní hodnoty“ (ZGOLA,
2003, s. 148).
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Přestože zkoumání nefarmakologických přístupů k pacientům trpícím demencí
není věnována taková pozornost jako metodám farmakologickým, trvá úsilí o hledání
nefarmakologických přístupů již nejméně 50 let. Jako jedni z prvních se těmito přístupy
začali zabývat E. Miller, R. T. Woods a P. G. Britton (TAVEL, 2009).
„Psychologické přístupy mají při terapii člověka s demencí stejný význam jako
biologické přístupy. Jak již bylo řečeno, je ideální je kombinovat. V zahraniční
literatuře se uvádí několik nefarmakologických terapeutických přístupů. V České
republice a na Slovensku se těmto přístupům věnuje poměrně malá pozornost“
(TAVEL, 2009, s. 144).

5.1 Reminiscenční terapie
Vzpomínky tvoří důležitou součást našeho života. Ve stáří jsou vzpomínky mnohdy tím
jediným, co člověku zůstane. Schopnost vybavit si své dávné prožitky, to, čím člověk
byl, kde a jak žil, z jaké pochází rodiny, koho v životě potkal a mnohé další, je
základem lidské identity. Všechny tyto vzpomínky drží identitu člověka pohromadě,
jsou součástí jeho představ o sobě, sebehodnocení a sebeúcty. V závěrečné fázi života
mají proto vzpomínky důležitou roli při vytváření duševní rovnováhy (JANEČKOVÁ a
VACKOVÁ, 2010).
„Vzpomínky významnou měrou ovlivňují kvalitu lidského života. Jsou nástrojem
kontaktu, který máme se sebou samým i se svým okolím, potvrzují kontinuitu našeho
života. Ve vzpomínkách se člověk vyrovnává s tím, co prožil, s nejrůznějšími křivdami a
konflikty. Skrz své vzpomínky bilancuje svůj životní příběh, aby jej nakonec mohl
přijmout, smířit se a dosáhnout životní zralosti a naplnění“ (JANEČKOVÁ a
VACKOVÁ, 2010, s. 12).
Vývojový psycholog Erikson označil závěrečnou fázi života za stádium životní
integrity a moudrosti, během které by měl člověk vývoj sebe sama jako jedinečné
bytosti „dokončit“ a vytvořit si novou identitu. Člověk má už příliš málo času na to, aby
mohl své nevyřešené konflikty potlačovat, proto Erikson nabádá člověka k
přehodnocení vlastních vzpomínek, k sebepřijetí a k udržování kontaktu jak se sebou
samým, tak také se svým okolím (ERIKSON, 2002). Ve stáří se cítí lidé mnohdy
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osamoceni, prožívají pocit izolace, mají problémy s komunikací a pamětí, chybí jim
podněty ke vzpomínání (JANEČKOVÁ aj., 2007).

5.1.1 Vymezení pojmu reminiscence a reminiscenční terapie
Pro pojem reminiscence (latinsky reminiscere) je nejčastěji používáno synonymum
vzpomínka či vzpomínání. Podle slovníku cizích slov znamená reminiscence
vzpomínku, vzpomínání, rozjímání nad minulostí, vyprávění o minulých zkušenostech
(KLIMEŠ, 1987, s. 603). Reminiscenční terapie je aktivizační metoda, která
prostřednictvím různých podnětů využívá vzpomínek a jejich vybavování. Nejčastěji
jde o rozhovor terapeuta se seniorem nebo skupinou seniorů o jeho životě, zkušenostech
a prožitých událostech, při kterém terapeut může využívat staré předměty či fotografie.
Do reminiscenční terapie patří ale také zpěv známých písní, recitace básní, hraní
divadla, psaní deníků, dopisů, sledování starých filmů, výtvarné činnosti, domácí práce,
vzpomínkové vycházky a mnohé další. Může být individuální nebo skupinová, více či
méně strukturovaná, někdy i zcela spontánní. V terapii dochází k oživení osobních a pro
člověka důležitých zkušeností, které jsou pozitivní. Jedná se například o zážitky
z dětství, rodinné události, svatby apod.
Pro zdravé seniory má terapie preventivní význam. Při práci se seniory trpícími
demencí je považována za velmi užitečnou techniku. Terapie využívá faktu, že senioři
s demencí trpí především poruchami krátkodobé paměti a dávné vzpomínky si dokáží
mnohdy velmi dobře vybavit (HOLMEROVÁ aj., 2007). V důsledku klesajících
kognitivních funkcí omezuje demence možnost člověka komunikovat se svým okolím,
klesá jeho schopnost vyjádřit se. Terapie umožňuje se seniory s demencí navázání
lepšího kontaktu, je vhodná pro hledání smyslu života, podporu identity a životní
rekapitulaci seniorů s demencí. Užitečná je rovněž pro ošetřující personál, který se díky
ní může o seniorovi více dozvědět a lépe tak posoudit jeho potřeby.
Cílem reminiscenční terapie je kromě zlepšení stavu pacienta a přirozené
kognitivní stimulace také navození psychické pohody, radosti, sebeuspokojení, sociální
začlenění, pomoc seniorům přizpůsobit se v jejich závěrečné životní fázi, porozumění
životu i se všemi obtížemi, hledání smyslu života, posílení důstojnosti, sebeúcty,
zlepšení komunikace, usmíření mezi přáteli a členy rodiny. Reminiscenční terapie je
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považována za levnou, účinnou a snadno aplikovatelnou metodu, je vhodná pro
pacienty s lehkou či středně těžkou demencí (HOLMEROVÁ aj., 2007; JANEČKOVÁ
a VACKOVÁ, 2010).
Zakladatelka Evropské reminiscenční sítě (European Reminiscence Network)
Pam Schweitzerová zdůrazňuje, že reminiscenční terapie využívá toho, co dělá a zná
většinou rád každý z nás. O reminiscenci hovoří jako o: „vzpomínání a sdílení příběhů o
tom, jak se dříve žilo, jací lidé byli pro nás důležití a jaký byl svět kolem nás“
(JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010, s. 22-23).
,,Psychoterapie a reminiscenční terapie mají mnoho společných prvků. V obou
případech osoba odkrývá svoji minulost, aby lépe pochopila a zvládla přítomnost.
Zatímco v případě psychoterapie je vybavování vzpomínek na dětství a významné životní
události cíleně vedené školeným psychoterapeutem, který zároveň musí profesionálně
ošetřit znovuprožívaná traumata, v případě reminiscence, která doprovází životní
rekapitulaci starého člověka, jde většinou o spontánní psychický proces, který si někteří
jedinci ani neuvědomují“ (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010, s. 22).

5.1.2 Vznik a vývoj reminiscenční terapie
Až do počátku šedesátých let 20. století převládal v oblasti stárnutí na vyrovnávání se se
stářím prostřednictvím vzpomínání spíše negativní názor. Ve stáří bylo vzpomínání a
ohlížení se zpět do minulosti považováno za negativní a někdy i za známku duševního
onemocnění. Takto negativně se ke vzpomínání přistupovalo i v péči o staré lidi
(ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011).
Na konci padesátých let přinesl americký psychiatr a gerontolog Robert N.
Butler zcela nový pohled na stáří. Butler kritizoval předsudky zaměřené proti starým
lidem a stáří, které si lidé mnohdy spojovali především s nemocemi, úpadkem a
vyčleněním člověka ze společnosti. Díky svému pozorování si Butler všiml, že ve stáří
lidé procházejí spontánním procesem, ve kterém prostřednictvím vzpomínek
rekapitulují svůj život. Jeho nový pohled považoval stáří za plnohodnotnou a
významnou životní fázi. Butler proto začal se vzpomínkami při práci se starými lidmi
cíleně pracovat. Tuto metodu označil jako life review, tedy hodnocení nebo bilancování
života a snažil se při ní pomoci člověku vybavit si nevyřešené konflikty a křivdy
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z minulosti, zmírnit negativní emoce a obavy a pomoci starému člověku, aby odpustil
sobě i druhým lidem (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010). Butlerova teorie se tak stala
počátkem odlišného pohledu na vzpomínání. Vzpomínání začalo být považováno za
součást procesu stárnutí a hlavně za něco naprosto normálního (ŠPATENKOVÁ a
BOLOMSKÁ, 2011).
Rozvoji reminiscenční terapie pomohl také britský Projekt pro vytvoření
reminiscenčních pomůcek (The Reminiscence Aids Project), který byl podporován
ministerstvem zdravotnictví a sociální péče v letech 1978-79. Výsledkem byla první
komerční pomůcka, která aktivity založené na vzpomínání pomohla popularizovat. Jde
o šestidílnou sérii magnetofonových záznamů a diapozitivů nazvanou Vzpomínka
(Recall). Výhodou byla jednoduchost použití a dostupnost potřebných pomůcek. Od té
doby je reminiscenční terapie ve Velké Británii při práci se seniory aktivně využívána a
zdravotnickými organizacemi podporována (ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011).
K nám se reminiscenční terapie dostala až o téměř dvacet let později především
prostřednictvím

Informačního

centra

Rašovice

a

občanského

sdružení

JOB

(ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011). V současnosti u nás o reminiscenční terapii
publikuje např. Naděžda Špatenková, Barbora Bolomská, Iva Holmerová, Hana
Janečková a Marie Vacková.

5.1.3 Přístupy k reminiscenční terapii
Při práci se seniory můžeme rozlišit čtyři různé přístupy využívání vzpomínek, které se
mohou vzájemně překrývat. „Narativní přístup (z lat. narro – vyprávět, líčit, podávat
zprávu, vykládat; naration

- vypravování) pracuje s vyprávěnými vzpomínkami“

(JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010, s. 23). Narativně zaměřená reminiscenční terapie
může být individuální nebo skupinová. Probíhá v uvolněné atmosféře a bezpečném
prostředí, kdy jsou vzpomínky jednotlivých členů skupiny vyjadřovány spontánně
formou vyprávění životních příběhů. Může jít ale i o psané vzpomínky, jakými jsou
memoáry, knihy životního příběhu nebo knihy vzpomínek. Vyprávějící senior není
nikdy ostatními za svůj příběh hodnocen, protože hodnocení vzpomínek by mohlo
ohrozit bezpečnost přítomných (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
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Odborníci kritizují tento přístup kvůli nedostatečnému vzdělání vedoucích
reminiscenčních skupin. Zastávají názor, že vedoucím chybí potřebné vzdělání k tomu,
aby dovedli

odborně

pracovat

s traumatickými

událostmi

odkrytými

během

reminiscence. Proto je zde jako u ostatních přístupů k reminiscenční terapii
zdůrazňováno, aby tuto pomoc starým lidem poskytovali pouze školení terapeuti
(JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Goldwasser pozoroval, že se u účastníků narativně zaměřených skupin zlepšuje
jejich chování a vzájemná komunikace. Senioři již nekomunikují pouze s vedoucím
skupiny, ale začínají komunikovat také mezi sebou (GOLDWASSER et al., 1987).
Reflektující, někdy také bilanční přístup, je známý životní rekapitulací (life
review) Roberta Butlera, během které si starý člověk svůj prožitý život uspořádává,
reflektuje a snaží se mu porozumět.

Jako u narativního přístupu jde zde také o

vypravování vzpomínek v rozhovoru, které může probíhat buď jen mezi seniorem a
terapeutem, nebo v malé skupině (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Philippe Cappeliez se tímto přístupem inspiroval a rozvinul vlastní kognitivněreminiscenční terapii. Tato terapie je určena především pro osoby s poruchami
kognitivních funkcí a depresí. Skupina 4-6 osob se schází pravidelně jedenkrát týdně.
Témata sezení jsou určena dopředu, aby se účastníci mohli připravit a k danému tématu
dostane každý účastník prostor k vyjádření. Témata se nejčastěji týkají rodinných
vztahů, životních úspěchů a neúspěchů, příběhy z pracovního prostředí a různých
zážitků ze života (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Expresivní přístup se pomocí expresivního vyjadřování emocí snaží pracovat
s těžkými životními vzpomínkami a prožitými traumaty. Jejich odhalení s sebou přináší
pocit uvolnění, zmizí úzkosti a zdravotní obtíže vyvolané jejich potlačováním, dochází
tak ke zlepšení zdravotního stavu (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Informační

přístupy

využívají

především

autobiografií.

Prostřednictvím

vyprávění předávají staří lidé mladším generacím své zkušenosti, postoje a poznatky.
Tento přístup je vyzdvihován především pro svou funkci v pomáhání začleňování
seniorů do společnosti a jejich setkávání s mladšími lidmi (JANEČKOVÁ a
VACKOVÁ, 2010).
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Reminiscenční terapií a jejím praktickým využitím se zabývají V. Holczerová a
D. Dvořáčková v monografii z roku 2013 nazvané Volnočasové aktivity pro seniory.
Publikace řeší volnočasové aktivity seniorů originálním způsobem, obsahuje praktické
rady a návody, jak můžeme prostřednictvím těchto aktivit docílit u starých lidí
psychické pohody a zvýšení jejich sebevědomí (HOLCZEROVÁ a DVOŘÁČKOVÁ,
2013). Další je monografie K. Cingrošové a K. Dvořákové z roku 2014 nazvaná Knížka
pro vzpomínání a procvičování paměti. Kromě otázek a úkolů pro trénování paměti jsou
zde také náměty ke vzpomínání. Hlavní část monografie tvoří 27 témat na celý rok –
pro každý měsíc vždy dvě témata a tři bonusová k tomu – Vánoce, Velikonoce, Nový
rok, která jsou pro větší zajímavost ze strany seniorů zasazena do období dvacátých až
osmdesátých let minulého století. Témata vychází z českých reálií, české historie a
kultury (CINGROŠOVÁ a DVOŘÁKOVÁ, 2014). Vzděláním v reminiscenční terapii,
realizací reminiscenčních projektů, podporou rodinných pečujících o člověka s demencí
a mnohým dalším se v České republice aktivně zabývá Reminiscenční centrum, z. s.
založené v roce 2015 (REMINISCENČNÍ CENTRUM, 2015).

5.1.4 Výzkum efektu reminiscenční terapie
Přestože existuje mnoho zpráv hovořících ve prospěch pozitivního vlivu reminiscenční
terapie, není stále dostatek empirických výzkumů, které by toto jednoznačně
potvrzovaly. F. Gibson (1994) provedl výzkum na pacientech v hospicu, kterým byl na
základě životopisu každého z nich vypracován individuální terapeutický plán. Plán byl
sestaven z aktivit reminiscenční terapie a zahrnoval v sobě zájmy a zkušenosti daného
pacienta. Výsledkem bylo zlepšení problémového chování pacientů, zejména snížení
agresivity a také větší zájem pacientů o společnost (cit. dle TAVEL, 2009, s. 455-467).
Podle M. P. Bendera et al. (1999) lze u osob s demencí pozorovat během jejich účasti na
reminiscenční skupině vyšší aktivitu než při běžných činnostech. Můžeme vidět
zapojení do aktivit, zlepšení v komunikaci s okolím, reagování na otázky, smích a
spokojenost u většiny účastníků (BENDER et al., 1999).
Výzkum L. Thorgrimsena et al. (2002) se zabýval studií osob s demencí a jejich
rodinnými pečovateli. Výsledky neukázaly významný rozdíl mezi osobami s demencí a
jejich pečovateli účastnícími se reminiscenčních terapií a kontrolní skupinou, která tyto
terapie nenavštěvovala. Kvalita života zůstala z pohledu rodinných pečovatelů u osob
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navštěvujících reminiscenční terapii nezměněná, zatímco v kontrolní skupině se kvalita
života podstatně zhoršila. U osob zapojených v terapii se zlepšilo chování a autoři také
uvádí pozitivní vliv reminiscenční terapie na povzbuzení paměti a plynulost řeči
(THORGRIMSEN et al., 2002).
C. Haslarn et al. (2010) zkoumali efekt individuální a skupinové reminiscenční
terapie na seniory žijící v institučních zařízeních. Závěrem byl pozitivní vliv skupinové
reminiscenční terapie na kognitivní funkce, sociální začlenění a psychickou pohodu
seniorů (HASLARN et al., 2010). D. J. L. S. Azcurra (2012) se ve své studii zabýval
vlivem reminiscenční terapie na kvalitu života seniorů s Alzheimerovou nemocí.
Individuální terapii life review (životní rekapitulace) označil za efektivní metodu
pracující se seniory s demencí, která má pozitivní vliv na zlepšení jejich kvality života a
komunikace (AZCURRA, 2012).
Oproti tomu výzkum R. Woodse et al. (2012) pozitivní výsledky o účinnosti
reminiscenční terapie na osoby s demencí nepřinesl. Studie nepotvrdila rozdíly ve
výsledcích mezi osobami, které se reminiscenční terapie účastnily a kontrolní skupinou
(WOODS et al., 2012). Dalšími, kdo poukázali na nejistý efekt reminiscenční terapie
z dlouhodobého hlediska, byli E. O´Shea et al. (2014). Účinnost terapie na kvalitu
života, zlepšení sociálního začlenění a sebehodnocení ale nevyvrátili (O'SHEA et al.,
2014).
U nás výzkum provedly H. Janečková aj. (2007). Výzkum Gerontologického
centra Praha nazvaný Vliv reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života
seniorů žijících v institucích navázal především na zahraniční výzkumy. Výzkum
předpokládal pozitivní vliv reminiscenční terapie na subjektivní zdravotní stav seniorů,
na jejich kognitivní funkce, depresi, množství užívaných psychofarmak, kvalitu života a
sociální začlenění seniorů žijících v instituci. Zaměřil se na hodnocení dopadu terapie
na projevy demence, deprese, na náladu, chování a spokojenost seniorů se svým
životem. Výzkum byl prováděn především na seniorech žijících v pobytových
zařízeních. Ačkoli statistické analýzy kvantitativních dat jako u zahraničních výzkumů
nepřinesly příliš přesvědčivé výsledky, kvalitativní hodnocení vliv vzpomínání na
kvalitu života a zdravotní stav seniorů podle Janečkové aj. dokazuje.

Jako u

zahraničních výzkumů potvrzují výsledky výzkumu pozitivní vliv reminiscenční terapie
především u osob s kognitivní poruchou. Výsledky výzkumu naznačují, že čím více
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jsou osoby demencí postiženy, tím je efekt reminiscenční terapie na kognitivní funkce
výraznější. ,,Reminiscenční asistentky hodnotí intervenci jako nejužitečnější pro osoby,
které jsou nejvíce izolované, omezené v soběstačnosti, nekomunikující. Ve skupině
začínají mluvit, zvyšuje se jejich sebevědomí. Lidé spolu komunikují, naslouchají jeden
druhému, jsou tolerantnější než při jiných aktivitách, neokřikují se, dávají jeden
druhému prostor“ (JANEČKOVÁ aj., 2007, s. 149-155).
Výzkum J. Siverové a R. Bužgové (2014) nazvaný Vliv reminiscenční terapie na
kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných si kromě zmíněné kvality
života kladl za cíl zjistit také vliv terapie na kognitivní funkce a depresi. Výsledky
potvrdily pozitivní vliv reminiscenční terapie na kognitivní funkce, snížení depresivity a
na zlepšení celkové kvality života seniorů v oblastech fyzického a duševního zdraví.
Cílem autorek bylo také poukázat na důležitost práce se vzpomínkami v péči o osoby
s demencí (SIVEROVÁ a BUŽGOVÁ, 2014).
Výše uvedené výsledky neposkytují přesvědčivé důkazy o pozitivním vlivu
reminiscenční terapie na seniory trpící demencí.

V českém zdravotnictví jsou

farmakologické způsoby léčby pacientů s demencí stále upřednostňovány před těmi
nefarmakologickými, které ale mohou být rovněž účinné a pacientům prospěšné.
Mnoho výzkumů hovoří ve prospěch pozitivního vlivu reminiscenční terapie na
kognitivní funkce, komunikaci, náladu a životní spokojenost seniorů.

5.2 Terapie zaměřená na orientaci pacienta v realitě
Mezi poruchy kognitivních funkcí řadíme také poruchy orientace, které jsou
považovány za další příznak demence. Jde o dezorientaci časem, místem, prostorem a
někdy také vlastní osobou. Člověk dezorientovaný časem neví, jaký je den, měsíc, rok a
často nerozezná ani roční období nebo zda je ráno či večer. Nejdříve se nemocný
špatně orientuje na jemu méně známých místech, později ale i na místech dobře
známých. Nepamatuje si cestu domů, do práce, do obchodu a nakonec bloudí i doma.
Domácí prostředí by mělo být přizpůsobeno nemocnému tak, aby pro něho bylo
bezpečné

a

mohl

se

v něm

snáze

orientovat,

např.

najít

snadno

WC.

Nemocný dezorientovaný vlastní osobou neví, kolik je mu let, zda má nějakého
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partnera, děti, jaké zaměstnání vykonával. Člověk postupně ztrácí svou vlastní identitu.
(HOLMEROVÁ aj., 2007).
Tato terapie vznikla v USA v padesátých letech minulého století. Orientace
realitou (realitní orientace) je považována za cennou metodu v přístupu k seniorům
trpícím demencí, kterým umožňuje rozumět situacím, které je obklopují, po co nejdelší
dobu. Snaží se zlepšit jejich celkovou orientaci, snížit zmatenost a podpořit seniora
v komunikaci s okolím. (HOLMEROVÁ aj., 2007).

5.2.1 Formy orientace realitou
První podobou je čtyřiadvacetihodinová realitní orientace, kdy je důležité, aby senior
trpící demencí dostával neustále, v průběhu celého dne, od pečujících osob informace,
které mu pomohou se snáze zorientovat. Ošetřující vychází z faktu, že nic není
považováno za samozřejmé a známé. Orientace realitou se zaměřuje na každodenní
události, na čas, osoby a prostředí, které seniora obklopují. V praxi to vypadá tak, že
ráno se ošetřující seniorovi nejprve představí, poví mu, kde se nachází, kolik je právě
teď hodin a seznámí ho s tím, co seniora během dne čeká. I v noci je důležité
komunikovat se seniorem stejným způsobem, tedy informovat ho, že je noc a měl by
spát, případně zopakovat seniorovi, kde se nachází, jak se jmenuje ošetřující a podobně.
Správné oslovení seniora je důležitou součástí orientace realitou a nástrojem k tomu,
abychom podpořili sebedůvěru a důstojnost seniora trpícího demencí. Říkáme vždy
pane (paní) a oslovujeme příjmením, můžeme používat tituly a vždy respektujeme
oslovení, které si senior přeje (HOLMEROVÁ aj., 2007).
Další součástí čtyřiadvacetihodinové realitní orientace je uzpůsobení prostředí,
ve kterém senioři s demencí žijí, k co nejsnazší orientaci. Patří sem barevná rozlišení
pokojů, společenských prostor, toalet, vhodné je také označení dveří místností obrázky
a použití výrazných šipek. Pokud jsou tyto orientační prvky stabilní, senioři se pomocí
těchto symbolů budou snáze orientovat i ve stádiu pokročilé demence (HOLMEROVÁ
aj., 2007).
Je důležité, aby senior dostával pouze ty informace, které potřebuje a nebyl
zahlcen nepříliš důležitými informacemi nebo informacemi, které ho zneklidňují. Cílem
není, aby si toho senior zapamatoval co nejvíce, ale aby měl stále k dispozici informace,
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díky kterým se nebude ocitat v nejistotě a strachu, ale měl by být posílen jeho pocit
pohody. Veškeré informace, které mají pomoci seniorovi se lépe zorientovat, mu jsou
poskytovány formou běžného rozhovoru, citlivě, klidně, přátelsky a srozumitelně. Měli
bychom se snažit také o to, aby informace byly pro seniora zajímavé. Pokud mluví
senior nesrozumitelně, je důležité projevit zájem o to, co se nám snaží sdělit. Pokud
senior nemá pravdu, nedohadujeme se s ním a nevystavujeme ho tlaku či pocitu
zahanbení (HOLMEROVÁ aj., 2007).
Druhou podobou orientace realitou jsou skupinová a individuální sezení, během
kterých terapeut diskutuje se seniorem (skupinou seniorů), například o denních
událostech, aktivitách nebo o počasí. Sezení by měla být vedena v přátelském duchu,
měla by být pro seniory zajímavá, krátká a výstižná. Aby se při aktivitách rozdíly mezi
seniory neprohlubovaly, měli by skupinu tvořit senioři s podobnou úrovní schopností.
Obvyklou spojnicí mezi těmito dvěma formami realitní orientace je nástěnka, na které
jsou uvedeny aktuální informace včetně aktuálního data a dne v týdnu (HOLMEROVÁ
aj., 2007). D. Walsh píše: „když mluvíte o počasí, neomezujte se na verbální popis, ale
vezměte lidi ven a nechejte je počasí vidět a prožívat – ukažte jim mokrou silnici, stromy
ohýbající se ve větru, upozorněte je na zvuk deště a vyzvěte je, aby si sáhli na sníh a
poznali, jak studí“ (WALSH, 2005, s. 164).
„Musíme uznat, že u pacienta nastane čas, kdy demence postoupí natolik, že
obnovování orientace je nemožné a zcela neúčinné. V tomto stadiu nemoci by tato
terapie klienty jen zbytečně obtěžovala a frustrovala. Pokud si v této době uchovají
přece jen nějaký vhled a my bychom ho chtěli využívat, jen jim tím připomeneme
beznadějný stav jejich paměti“ (WALSH, 2005, s. 165).

5.2.2 Vliv terapie na kognitivní funkce
„Orientace v realitě je jedním z nejstarších nefarmakologických přístupů k demenci a
jedním z mála, jehož efektivnost na zlepšení kognitivních funkcí potvrzují vědecké
důkazy“ (HOLMEROVÁ aj., 2007, s. 122). Přestože se studie zaměřené na realitní
orientaci velmi často ve své podobě odlišují, např. se liší v typech terapie, místě
výzkumu, druzích zkoumané demence nebo v době trvání, jejich závěry se shodují na

29

pozitivním vlivu realitní orientace na kognitivní funkce (cit. dle TAVEL, 2009, s. 147148).
A. Spector et al. (2001) provedli v denním centru a třech domovech pro seniory
studii na pacientech trpících demencí. Program se skládal z patnácti 45 minutových
sezení dvakrát týdně. Výsledky pilotní studie ukázaly pozitivní vliv realitní orientace na
kognitivní funkce, snížení deprese a úzkosti po léčbě. Nebyly prokázány žádné
negativní vlivy realitní orientace. Ve změně chování a komunikace byly prokázány jen
minimální změny (SPECTOR, 2001). Breuil et al. (1994) se zabývali efektem
kognitivní stimulace včetně realitní orientace u pacientů s demencí. Výsledky studie
ukázaly u pacientů účastnících se realitní orientace zlepšení kognitivních funkcí.
Například v paměťovém testu seznam slov vykazovali lepší výsledky než v kontrolní
skupině (BREUIL et al., 1994). R. Williams et al. (1987) provedli výzkum terapie
realitní orientace v nemocnici na deseti pacientech s demencí. U těchto pacientů, kde
probíhala realitní orientace, došlo po 12 týdnech ke zlepšení orientace a kognitivních
schopností a nedošlo ke zhoršení chování. U kontrolní skupiny, kterou tvořili pacienti z
jiného oddělení, bylo znatelné zhoršení kognitivních schopností a chování (cit. dle
TAVEL, 2009, s. 148).
Naopak nepříliš přesvědčivý vliv terapie na kognitivní funkce vychází ze studií
Wallise et al. (1983) a Zanettiho et al. (1995). Wallis et al. (1983) provedli výzkum
efektu realitní orientace v nemocnici na šesti odděleních. Výzkum probíhal 5x týdně po
dobu 3 měsíců. U účastníků skupiny realitní orientace zaznamenali oproti kontrolní
skupině mírné zlepšení v poznávacích schopnostech. Avšak dodávají, že rozdíl nebyl
nijak statisticky významný (WALLIS et al., 1983). Zanetti et al. (1995) provedli
kontrolovanou studii, při které zkoumali užitečnost terapie realitní orientace u pacientů
s Alzheimerovou chorobou. Skupina realitní orientace vykazovala ve srovnání s
kontrolní skupinou zlepšení kognitivních funkcí. Avšak rozdíl nebyl významný. Rozdíl
byl vidět také ve verbálních schopnostech. Orientovanost pacientů se nezlepšila, naopak
jeden pacient byl po terapiích velmi rozrušený a musel být ze studie vyřazen (ZANETTI
et al., 1995).
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5.2.3 Vliv terapie na chování
Klinické zkušenosti hovoří o orientaci realitou jako o užitečném nástroji. Pokud ovšem
tato metoda není užívána citlivě, může u seniorů s demencí naopak dojít ke zhoršování
jejich psychického stavu, zhoršit jejich chování, či zvýšit agresivitu, neklid a úzkost
(HOLMEROVÁ aj., 2007). D. Patton (2006) se ve své studii zabýval účinností realitní
orientace v péči o duševní zdraví. Patton provedl rozhovory se zdravotními sestrami
z psychiatrických oddělení, které používaly realitní orientace při své práci s duševně
nemocnými staršími osobami, např. s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou, a
kteří měli problémy s pochopením reality. Studie vychází z předpokladu, že realitní
orientace snižuje zmatenost a dysfunkční chování u lidí s demencí. Účastníci této studie
označili realitní orientace za vhodný přístup ve snaze pomoci starším osobám orientovat
se a pochopit okolí (PATTON, 2006).
Ferrario et al. (1991) provedli výzkum terapie realitní orientace na starších
pacientech v institucionálních zařízeních. Ve 12. týdnu od zahájení studie nebyly
pozorovány žádné rozdíly mezi skupinami. Nicméně ve 24. týdnu ukázala skupina
realitní orientace zlepšení v oblasti informační, zlepšila se orientace pacientů a mentální
schopnosti. Snížilo se dezorientované chování a chování neadekvátní v běžných
situacích (FERRARIO et al., 1991).

5.3 Kognitivní rehabilitace
Kognitivní funkce nám umožňují poznávat okolní svět, plánovat, být v interakci
s druhými lidmi a plnohodnotně se zapojovat do každodenního života. Patří sem paměť,
pozornost, koncentrace, porozumění informacím a rychlost myšlení. Pokud jsou tyto
funkce narušeny, stává se pro nás běžné denní fungování obtížné, cítíme se nejistí a
méněcenní. Senioři trpící demencí přestávají navzájem komunikovat, nezajímají se o
dění kolem sebe, často kvůli pocitu, aby druhé neobtěžovali. Pokud seniory zapojíme do
různých aktivit, podpoříme jejich vzájemnou komunikaci a zájem o okolní dění,
postupně dojde i ke zlepšení jejich paměti a pozornosti (KLUCKÁ a VOLFOVÁ,
2009).
Kognitivní rehabilitace bývá často nesprávně zaměňována s pojmem kognitivní
trénink. Kognitivní trénink (trénink paměti, cvičení paměti) má velký význam u
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zdravých seniorů, kteří se prostřednictvím různých cvičení snaží posílit své stávající
schopnosti. Tato cvičení kladou důraz na správnost a rychlost. To odlišuje trénink
paměti od kognitivní rehabilitace, která je užívaná u seniorů postižených kognitivní
poruchou. Při kognitivní rehabilitaci jsou užívány podobné techniky, jako při cvičení
paměti, ale šetrněji a nezáleží zde na rychlosti splnění úkolu. Jedná se o zjednodušené a
nesoutěživé slovní hry, doplňování přísloví a přirovnání, doplňování říkanek, skládání
jednoduchých obrazců, zjednodušené puzzle, pexeso, zapamatování detailů obrázků a
podobně. Cílem kognitivní rehabilitace je kromě procvičování kognitivních funkcí,
které jsou zachovány, také podpora sebevědomí a motivace seniorů. Procvičování by
mělo odpovídat možnostem seniorů tak, aby se jim dařilo a mělo by probíhat formou
hry, aby seniory bavilo. Terapeut seniorům pomáhá a oceňuje jejich snahu
(HOLMEROVÁ aj., 2007).
Protože je u seniorů trpících demencí postižena více paměť krátkodobá, zatímco
dlouhodobá paměť zůstává zachována déle, doporučuje se u seniorů s mírnou demencí
procvičovat paměť krátkodobou. A naopak u seniorů s pokročilejší demencí se
doporučuje zaměřovat se na paměť dlouhodobou. Pokud jsou kognitivní funkce
výrazněji narušeny a senior cvičení nezvládá, není vhodné seniora cvičením zbytečně
stresovat (HOLMEROVÁ aj., 2007).
I. Holmerová aj. uvádí ve své knize Péče o pacienty s kognitivní poruchou
příklady kognitivní rehabilitace. SLOŽENÁ SLOVA: „Terapeut připraví na kartičky
velkými písmeny napsaná základní slova (ta, ze kterých se budou další slova teprve
vytvářet). Ty buď rozloží na stůl, nebo připevní na tabuli tak, aby na ně všichni viděli.
Spojováním různých slov se pak účastníci pokoušejí vytvořit další slova, tzv. slova
složená. (Např. ze základních slov kolo a běh je možné vytvořit složené slovo koloběh.)“
(HOLMEROVÁ aj., 2007, s. 162).
PŘEDMĚTY: „I zde je využito vizuální paměti, navíc ještě ve spojení s dalším
smyslem, a to hmatem. Terapeut obejde celý kruh cvičících, u každého se jednotlivě
zastaví a pacient si v látkovém pytli nebo igelitové tašce nahmatá jeden předmět a snaží
se pouze pomocí taktilních vjemů určit, o jaký předmět se jedná. Nahmataný předmět se
vyndá z pytle ven, aby ho viděli i ostatní účastníci. Pak všichni spolu s terapeutem ještě
jednou zopakují, kdo má jaký předmět, a ty se všechny vloží zpět do pytle. Nakonec si
všichni snaží vzpomenout, o jaké předměty se jednalo. Obvykle si každý účastník
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pamatuje alespoň ten svůj (v této variantě cvičení je možno využít místo předmětů
plyšových zvířátek a úkolem účastníků je rozeznat druh zvířete). Terapeut rozloží 10 až
20 předmětů na stůl nebo na zem doprostřed kruhu účastníků. Předměty by měly být
dostatečně velké a snadno rozpoznatelné. Terapeut ukazuje účastníkům jeden předmět
po druhém, společně s nimi říká, o jakou věc jde. Pak mají chvilku času, aby pozorovali
předměty a snažili si je zapamatovat. Následně terapeut předměty zakryje (ubrusem,
dekou nebo jiným kusem látky). Účastníci se snaží vzpomenout na co nejvíce předmětů,
které jsou nyní zakryty, eventuálně i na jejich barvu. Pro terapeuta je výhodné, zatímco
pacienti předměty sledují, napsat si na lísteček jejich seznam. I u tohoto cvičení je
možné u šikovných účastníků vyzkoušet výbavnost s určitou latencí“ (HOLMEROVÁ
aj., 2007, s. 163).

5.3.1 Senzorická stimulace
Za součást kognitivní rehabilitace můžeme považovat také senzorickou stimulaci, ve
které se pracuje se smyslovými orgány. Informace, které si ukládáme do paměti, musí
být nejprve zachyceny smyslovými orgány. Smysly tak slouží mozku jako nástroj
kontaktu s okolním světem a proto pokles kteréhokoliv smyslu může přímo ovlivnit
funkci mozku. Máme zrakovou, sluchovou, čichovou, chuťovou a hmatovou paměť. Ve
stáří se v důsledku snižování funkčnosti smyslových orgánů zhoršuje vnímání, které
nám brání okolní svět plně prožívat. Informace z okolního světa přicházejí do mozku
v omezeném rozsahu, pomaleji a jsou méně přesné. Nedochází-li k pravidelné smyslové
(senzorické) stimulaci, je toto zhoršování rychlejší. Protože senzorická stimulace
souvisí s pamětí, je velmi vhodné propojení senzorické stimulace s kognitivní
rehabilitací (STUART-HAMILTON, 1999; HOLMEROVÁ aj., 2007).
V počátečním a středním stádiu demence je vhodná hmatová stimulace. Senioři
se zavřenýma očima ohmatávají např. kousky různých látek a snaží se o vnímání rozdílů
v jemnosti povrchu. Tuto terapii lze propojit s reminiscenční terapií, kdy se můžeme
seniorů např. zeptat, co jim která látka připomíná. Čichová stimulace je vhodná pro
jakékoliv stádium demence. Pracuje se zde např. s neoznačenými kořenkami a senioři
hádají,

o

jaké

koření

se

jedná.

Čich

můžeme

stimulovat

také

pomocí

aromaterapeutických lamp s různými vůněmi olejů, které mohou u seniorů vyvolávat
různé vzpomínky a pomáhají s navozením dobré nálady. Při zrakové stimulaci se
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pracuje s barevnými nebo geometricky odlišnými kartičkami a senioři mají za úkol říci,
jaký předmět v místnosti má stejnou barvu či tvar. Uvádí se, že senzorická stimulace je
vhodná spíše pro ženy (HOLMEROVÁ aj., 2007).

5.3.2 Dostupnost kognitivní rehabilitace v České republice
V červnu 2008 byl zahájen projekt České alzheimerovské společnosti Dny paměti.
V rámci těchto dnů probíhají vyšetření paměti, která mají odlišit, zda se jedná o
normální zapomínání patřící ke stáří, anebo jsou problémy s pamětí závažné a je třeba
podstoupit odborné vyšetření. Vyšetřený dostane na Dnech paměti také informace, které
kognitivní funkce jsou nejvíce postiženy a které funkce má tudíž procvičovat (ČESKÁ
ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST, 2015).
Česká alzheimerovská společnost vydala pro procvičování a rehabilitaci
konkrétních kognitivních funkcí pracovní sešity nazvané Sešity pro trénování paměti a
dalších kognitivních funkcí I-X. Sešity jsou rozděleny podle toho, na jakou kognitivní
funkci se převážně zaměřují, procvičují krátkodobou paměť, pozornost, zrakově
prostorové schopnosti, schopnost plánovat a rozhodovat, řeč a slovní zásobu. Jsou
rozděleny na dvě obtížnosti. Obtížnost 1 je určena pro osoby s počátečním až středním
stupněm demence, obtížnost 2 pak pro osoby s počátečním stupněm demence,
popřípadě s mírnou kognitivní poruchou. Pro osoby s pokročilým stupněm demence
nejsou vhodné. Procvičování pomocí sešitů v rámci kognitivní rehabilitace by mělo
probíhat nejlépe každý den nebo alespoň dvakrát týdně, mělo by probíhat v klidném
prostředí a senior by měl mít na řešení dostatek času. Důležitou součástí kognitivní
rehabilitace je také motivace seniora k procvičování, které by mělo být pro něho
příjemné, zábavné a nikoliv stresující. Pořízení sešitů by pro seniory nemuselo být
finančně dostupné, proto např. Všeobecná zdravotní pojišťovna proplácí osobám
starším 65 let pomůcky na procvičování kognitivních funkcí v hodnotě 500 Kč (MOJE
LÉKÁRNA, 2016).
Pro kognitivní rehabilitaci je zdarma přístupná webová stránka vzpominkovi.cz,
která byla vytvořena ve spolupráci s Mgr. Jitkou Suchou a Gerontologickým centrem
Praha. Stránka kromě základních informací o Alzheimerově chorobě obsahuje také
užitečné materiály pro pacienty a pečující a konkrétní kognitivní rehabilitace, které jsou
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dostupné on-line (VZPOMÍNKOVI, 2015). Mgr. Jana Klucká a PhDr. Pavla Volfová
vytvořily při práci s pacienty na gerontologickém oddělení Psychiatrické léčebny
Bohnice ucelený program pro procvičování a rehabilitaci kognitivních funkcí a zároveň
pro zlepšení sociálních dovedností seniorů trpících demencí. Jejich modely
tréninkových bloků jsou vypracovány v knize Kognitivní trénink v praxi (KLUCKÁ a
VOLFOVÁ, 2009).

5.3.3 Výzkum efektu kognitivní rehabilitace
Prokázány byly pozitivní účinky kognitivního tréninku u starších zdravých osob a osob
s mírnou kognitivní poruchou. Údaje o účincích kognitivního tréninku a rehabilitace u
seniorů s demencí jsou stále nejasné. První část studií se zaměřuje na kognitivní trénink
jako na primární intervenci. C. Beck et al. (1988) zkoumali u osob s Alzheimerovou
chorobou a smíšenou demencí vliv trénování pozornosti a čtení, které bylo zaměřené na
zapamatování si detailů, na zlepšení kognitivních funkcí. Cvičení probíhala intenzivně,
třikrát týdně po dobu 6 týdnů. Výsledky studií neprokázaly pozitivní vliv kognitivního
tréninku na zlepšení kognitivních funkcí (BECK et al., 1988).
Pozitivní výsledky nepřinesl ani druhý uvedený výzkum. H. Amieva et al.
(2016) zkoumali účinky vlivu skupinové a individuální kognitivní terapie u
Alzheimerovy choroby. Terapie umožňovala zapojení různých kognitivních funkcí, jako
paměti, pozornosti, jazyka a exekutivních funkcí. Terapie probíhala individuálně
formou kognitivní rehabilitace a také jako reminiscenční terapie ve skupině, celkem po
dobu 2 let. Výsledky neprokázaly vliv kognitivní terapie na zlepšení kognitivních
funkcí. Intervenční skupina ale vykazovala pomalejší úpadek kognitivních funkcí než
kontrolní skupina (AMIEVA et al., 2016).
R. N. Davis, P. J. Massman, R. S. Doody (2001) provedli studii kognitivní
intervence u Alzheimerovy choroby. Pacienti si během kognitivního tréninku
procvičovali paměť pomocí svých osobních údajů, učili se používat mnemotechnické
pomůcky k lepšímu zapamatování si a cvičili pozornost. Intervence probíhala jednou
týdně po dobu 5 týdnů a zahrnovala také cvičení doma. V procvičovaných
dovednostech bylo oproti neprocvičovaným oblastem zjištěno znatelné zlepšení
kognitivních funkcí (DAVIS et al., 2001). Pozitivní vliv kognitivní rehabilitace na
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seniory s Alzheimerovou chorobou potvrdila studie D. A. Loewensteina et al. (2004).
Výzkum probíhal dvakrát týdně po dobu 12-16 týdnů. Závěrem bylo zlepšení orientace
a rychlosti zpracování informací. V oblastech neprocvičovaných kognitivních funkcí
nebyly pozorovány žádné rozdíly (LOEWENSTEIN et al., 2004). I výzkum R.
Kawashima et al. (2005) potvrdil zlepšení exekutivních funkcí u pacientů s
Alzheimerovou chorobou. Pacienti individuálně 2-6 krát týdně po dobu 6 měsíců
procvičovali čtení nahlas a aritmetické úlohy (KAWASHIMA et al., 2005).
E. Galante, G. Venturini, C. Fiaccadori (2007) provedli studii vlivu kognitivní
intervence na pacienty s Alzheimerovou chorobou. Intervence probíhala individuálně
třikrát týdně po dobu 4 týdnů. Pacienti v počítačovém programu procvičovali pozornost,
vnímání, paměť, jazyk a prostorové schopnosti. V intervenční skupině zůstaly
kognitivní funkce zachovány, zatímco v kontrolní skupině se jejich stav zhoršil
(GALANTE et al., 2007). N. Yi-Xuan et al. (2010) provedli kontrolovanou studii
terapie kognitivní stimulace v léčbě neuropsychiatrických symptomů u Alzheimerovy
choroby. Terapie zahrnovala úkoly zaměřené na exekutivní funkce a pracovní paměť.
Terapie probíhala individuálně dvakrát týdně po dobu 10 týdnů. U pacientů, kteří terapii
podstoupili, došlo na rozdíl od kontrolní skupiny k celkovému zlepšení kognitivních
funkcí. Statisticky významný přínos byl zaznamenán u pozitivního vlivu terapie na
apatii a depresi. (YI-XUAN et al., 2010). J. Lalanne, T. Gallarda, P. Piolino (2015)
zkoumali účinky kognitivního tréninku na autobiografickou paměť u pacientů trpících
Alzheimerovou chorobou. Terapie probíhala individuálně jednou týdně po dobu 6
týdnů. Výsledkem studie bylo zlepšení v oblasti sémantické a epizodické
autobiografické paměti. Terapie měla vliv také na zlepšení nálady pacientů (LALANNE
et al., 2015).
Další studie se zabývají kognitivním tréninkem jako součástí intervencí
složených z více odlišných druhů terapií. T. Maci et al. (2015) provedli studii fyzické a
kognitivní stimulace u Alzheimerovy choroby. Intervence probíhala pětkrát týdně po
dobu 3 měsíců. Byla zaměřena na orientaci v čase a prostoru, na paměť, exekutivní
dovednosti a jazyk. Kromě procvičování kognitivních funkcí byly do terapie zahrnuty
také tělesné aktivity a skupinové diskuze. Výsledky studie neprokázaly významný vliv
kognitivní rehabilitace na zlepšení kognitivních funkcí. Terapie ovšem měla vliv na
snížení apatie, úzkosti, deprese a na zvýšení kvality života pacientů (MACI et al.,
2015).
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B. Fern´andez-Calvo et al. (2015) zkoumali u pacientů s Alzheimerovou
chorobou účinnost domácí intervence založené na kognitivních cvičeních, strategiích
pro lepší pamatování si, kombinovanými se společenskými a relaxačními aktivitami.
Intervence probíhala individuálně třikrát týdně po dobu 16 týdnů. Výsledkem studie byl
pomalejší pokles kognitivních funkcí u intervenční skupiny oproti kontrolní skupině,
snížení depresivních symptomů a problémového chování (FERNÁNDEZ-CALVO et
al., 2015).

5.4 Terapie zaměřené na změnu problémového chování a vedení
k soběstačnosti
Převážná část výzkumů nefarmakologických přístupů je věnována jejich vlivu na
kognitivní funkce. Z hlediska praxe je ale také velmi důležité zaměřit se na problémové
chování seniorů trpících demencí a na změnu tohoto chování. Změna chování je častou
reakcí na měnící se životní situaci seniora, které on sám nerozumí. Další možnou
příčinou je vědomí seniora o ztrátě svých schopností zvládat samostatně některé situace
a pocit závislosti na ostatních. Chování člověka ovlivňuje také míra uspokojování jeho
potřeb. Jedná se především o uspokojení základních biologických potřeb, o potřeby
fyzického a citového bezpečí, kontroly nad vlastním životem a o potřeby sounáležitosti,
společenství a lásky (HOLMEROVÁ aj., 2007).
Problémovým chováním, které se u seniorů s demencí objevuje nejčastěji, je
volání a křik, útěky, slovní a fyzická agresivita, neklid, problémy s přijímáním potravy,
inkontinence, sexuální problémy, přehnaná nebo nedostatečná osobní hygiena (TAVEL,
2009). Změny a poruchy chování můžeme ovlivnit správně zvoleným přístupem
ošetřujícího personálu a vhodným způsobem péče o seniora. Chceme-li dosáhnout
změny chování u pacienta s demencí, je důležité zamyslet se, kdy se problematické
chování objevilo poprvé a jaké okolnosti k tomu pravděpodobně vedly. Dále se
doporučuje vyhýbat se okolnostem, které problémové chování vyvolávají. Takovými
situacemi mohou být například konflikty, hádky nebo pro seniora obtížné situace, se
kterými si sám nedokáže poradit. Ačkoli se senioři chovají např. agresivně, je potřeba
k nim vždy přistupovat laskavě a klidně (HOLMEROVÁ aj., 2007).
Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. uvádí metodu posilování dobrého chování.
Pokud se senior se sklony k problémovému chování chová vstřícně a mile k ostatním, je
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důležité jeho chování ocenit např. pochvalou. Naopak v případě problémového chování
bychom měli dát jasně najevo, že takové chování není žádoucí a neměli bychom ho
posilovat (HOLMEROVÁ aj., 2007).
Problematickým chováním seniorů s Alzheimerovou chorobou se zabýval C. L.
Morano (2003). Morano se ve své studii zaměřil na roli oceňování a podpory v péči o
pacienty s Alzheimerovou chorobou. Výsledkem studie byl nepřímý pozitivní vliv na
depresi, somatické problémy, životní spokojenost i na problematické chování pacientů.
Morano upozorňuje na potřebu osvěty o změně přístupu ošetřovatelů a okolí k lidem
trpícím demencí (MORANO, 2003). W. Jing-Jy, K. Feldt a C. Wen-Yun (2012)
provedli výzkum zabývající se chováním starších osob s Alzheimerovou chorobou.
Dospěli k závěru, že pokud rodinní příslušníci a pečovatelé o seniory s Alzheimerovou
chorobou pochopí a více porozumí problematickému chování seniorů a jeho příčině,
zlepší se tím vztah pečovatele se seniorem a jejich vzájemná komunikace. Pečovatelé
budou moci lépe vyhovět potřebám seniora. To následně povede ke zlepšení chování
seniorů (JING-JY et al., 2012).
Vedení k soběstačnosti pacientů s demencí je dalším důležitým prvkem v péči o
ně. Trpělivým přístupem a podrobnými návody pečujících osob by měli být pacienti
postupně vedeni k samostatnému vykonávání sebeobslužných činností a hygienických
návyků. Mnoho výzkumů se proto zaměřuje na problém inkontinence a jeho zvládání
(HOLMEROVÁ aj., 2007). Např. J. F. Schnelle et al. (1989) popsali metodu
připomínání vyprazdňování. Pacientům pravidelně pokládali otázku, jestli nepotřebují
na toaletu, což se ukázalo jako velmi efektivní. Jejich záměrem nebylo pouze
samostatné používání toalet, ale i snaha dosáhnout co nejmenšího počtu případů
inkontinence (cit. dle TAVEL, 2009, s. 460).

5.5 Terapie zaměřená na emocionalitu
Terapie zaměřená na emocionalitu vychází z pochopení a přijetí klienta. Většinou bývá
označována jako validační terapie. Validační přístup rozvinula v šedesátých a
sedmdesátých letech 20. století Naomi Feilová, která pracovala jako sociální pracovnice
se starými lidmi trpícími demencí. Validace je respektující přístup, znamená přijetí
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reality druhého. Je to způsob komunikace vedoucí ke vzájemnému sblížení (FEIL a
KLERK-RUBIN, 2012; JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Feilová upozorňovala na nedostatek respektu k seniorům s demencí a ignorování
jejich potřeb a projevů. Podle ní souvisí emoce a chování dezorientovaného seniora
s jeho nevyřešenými vnitřními konflikty, křivdami a nedořešenými životními úkoly.
Dalším problémem tradičních přístupů podle Feilové byla přílišná snaha vtahovat
neklidné a dezorientované seniory do reality. Podle Feilové je mnohem účinnější
pracovat s prožitky a emocemi dezorientovaného seniora, než usilovat o orientaci těchto
lidí v aktuální realitě. Feilová propracovala mnoho technik, pomocí kterých lze účinně
navázat kontakt s dezorientovanými seniory a které rozvíjí jejich empatii. Mezi základní
techniky patří

blízký oční

kontakt,

empatie validačního

terapeuta,

kladení

neohrožujících jednoduchých otázek, projevení náklonnosti, upřímnost, užívání
zřetelného a milujícího tónu hlasu, dotek, opakování apod. (FEIL a KLERK-RUBIN,
2012; JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Validace přistupuje k člověku s demencí jako k plnohodnotné bytosti, kterou
přijímá se všemi jeho zvláštnostmi a to, co nemocný člověk dělá a říká, považuje za pro
něho pravdivé, skutečné, validní. Pokud se senior trpící demencí chová nepřiměřeně,
hrubě, křičí, utíká, nespolupracuje, do něčeho buší atd., považuje validační pracovník
tyto projevy za nedostatek lidské potřeby být milován a opečováván, být užitečný nebo
za potřebu projevit svou bolest a emoce. Terapeut pomáhá seniorovi vyrovnat se se
svým dosavadním životem a uzavřít ho, aby mohl dosáhnout klidu a smíření. Snaží se o
pochopení jeho emocí, seniora nekritizuje ani nekonfrontuje. Přijímá realitu seniora.
Snahou terapeuta není změna problémového chování, ale zmírnění příčin vyvolávajících
toto chování (JANEČKOVÁ a VACKOVÁ, 2010).
Výzkumů účinnosti validační terapie existuje velmi málo. I. Morton a Ch.
Bleathman (1991) provedli studii účinnosti validační terapie u seniorů s demencí na
náladu, chování a sociální interakci. Výsledky studie neprokázaly změny statistické
významnosti. U pacientů došlo pouze k mírnému zlepšení v oblasti komunikace
(MORTON a BLEATHMAN, 1991). Sama N. Feilová (1993) předkládá výsledky
potvrzující efektivitu její terapie. Validační terapie pozitivně ovlivňuje chování osob
s demencí (méně křičí, buší, obviňují), snižuje agresi, zvyšuje sociální kontrolu, má
pozitivní vliv na verbální a neverbální komunikaci. Staří lidé jsou méně úzkostní,
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stažení, zvyšuje se jejich sebevědomí a zlepšuje se jejich vnímání reality. Může se
objevit také smysl pro humor (FEIL a KLERK-RUBIN, 2012).
J. T. Dietch, L. J. Hewett a S. Jones (1989) zkoumali nežádoucí účinky terapie
orientace realitou. Podle nich může mít tato terapie u pacientů s demencí nepříznivý
vliv na jejich psychiku a emoce. Je důležité aplikovat tuto terapii s opatrností a v
případě negativního účinku ji ukončit. Jako alternativu navrhují podle nich efektivnější
validační terapii (DIETCH et al., 1989). L. Tondi et al. (2007) zkoumali efekt validační
terapie u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. Výzkum provedli v domově s
pečovatelskou službou. Výsledky ukázaly výrazné snížení neklidu, apatie

a

podrážděnosti u seniorů, kteří podstoupili validační terapii, oproti kontrolní skupině.
Přestože je třeba dalších výzkumů, studie naznačuje, že validační terapie je vhodným
přístupem ke zlepšení vztahů se seniory s demencí a ke zlepšení jejich problémového
chování (TONDI, 2007).

5.6 Přístupy ovlivňující kognitivní funkce nepřímo
Další terapeutické přístupy jsou pro seniory trpící demencí rovněž vhodné a mezi
seniory také velmi oblíbené.

Jejich vliv na kognitivní funkce je ovšem nepřímý.

Zlepšují kvalitu života, podporují sebevědomí, zmírňují úzkosti, deprese, procvičují
jemnou motoriku a tím i pozitivně působí na kognitivní funkce seniorů s demencí.

5.6.1 Muzikoterapie
Muzikoterapie je terapeutický přístup pracující s hudebními prvky, jakými mohou být
např. zpěv, hra na hudební nástroje, různá rytmická cvičení, pohyby na hudbu nebo
poslech. Tato terapie má především posílit sebevědomí, poskytnout podporu a
smysluplné využití volného času seniorů. Má vliv také ale na kognitivní funkce (paměť,
vnímání a soustředění), v tělesné oblasti působí na fyziologické procesy (činnost srdce,
metabolismus) a procvičování jemné motoriky během manipulace s hudebními nástroji.
Zlepšuje sociální interakci a komunikaci. Hudba je při aktivizačních činnostech vhodná
pro uvolnění a relaxaci (SUCHÁ aj., 2013).
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V muzikoterapii rozlišujeme aktivizační techniky, při nichž se klient aktivně
zapojuje a receptivní techniky, kdy klient např. poslouchá, relaxuje, pasivně se účastní
terapie. Podle počtu klientů dělíme muzikoterapii na individuální, párovou a
skupinovou (SUCHÁ aj., 2013). Při práci se seniory trpícími Alzheimerovou chorobou
je potřeba dbát na jejich aktuální zdravotní stav. Důležitá je terapeutova znalost klientů,
umět odhadnout jejich možnosti a schopnost motivace k účasti na terapii. Nedílnou
součástí je terapeutova schopnost vytvořit přátelskou a vlídnou atmosféru, umět seniory
ocenit a vyzdvihnout jakoukoli jejich snahu. Muzikoterapie je u seniorů s demencí
oblíbenou aktivitou. Terapie se dá zařadit do programu v kteroukoliv denní dobu. Díky
relativně dobře zachované dlouhodobé paměti seniorů s Alzheimerovou chorobou je
vhodné pracovat v terapii se známými texty a melodiemi, které si senioři lépe vybaví.
Ke vzniku muzikoterapie výrazně přispěly na konci minulého století pokusy
lékařů, kteří na dobrovolnících zkoumali účinky hudby na lidský organismus a
zkušenosti armády USA z období druhé světové války. Vojákům se hudba osvědčila
jako účinný prostředek proti častým sebevraždám vojáků. Muzikoterapie se osvědčila i
jako účinný prostředek k redukci množství léků klientům (HOLCZEROVÁ a
DVOŘÁČKOVÁ, 2013). Pozitivní vliv muzikoterapie na kvalitu spánku prokázala
studie N. Altan Sarikaya a S. Oǧuz (2016). V domově pro seniory byla účastníkům
terapie pouštěna před spaním hudba. Aktivita seniorů byla tedy pouze pasivní (ALTAN
SARIKAYA a OĞUZ, 2016).
Klinických studií účinku muzikoterapie na pacienty trpící Alzheimerovou
chorobou stále přibývá. M. Irish et al. (2006) zkoumali účinky muzikoterapie na
autobiografickou paměť u pacientů v počátečním stádiu Alzheimerovy choroby.
Výsledky studie potvrdily pozitivní vliv hudby na autobiografickou paměť. Navíc se u
pacientů zmírnily jejich úzkostné stavy (IRISH et al., 2006). E. M. Arroyo-Anlló, J. P.
Díaz a R. Gil (2013) zkoumali, jaký vliv má známá hudba na zlepšení sebeuvědomění
pacientů s Alzheimerovou chorobou. Po dobu tří měsíců byla skupině pacientů pouštěna
známá hudba. Kontrolní skupině naopak hudba neznámá. Pacienti se známou hudební
intervencí vykazovali stabilizaci či zlepšení svého sebeuvědomění, osobní identity,
anozognózie, afektivity, prospektivní paměti, introspekci a v morálních úsudcích. U
kontrolní skupiny došlo ke zhoršení (ARROYO-ANLLÓ et al., 2013).
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G. M. Goméz a G. J. Goméz (2016) poukázali na muzikoterapii jako na součást
dnešních programů aktivního stárnutí a na to, že stále více vědeckých studií hovoří o
muzikoterapii jako o přístupu vhodném k léčbě demence. Studie ukazují na pozitivní
vliv muzikoterapie na fyzické, psychické a kognitivní funkce. G. M. Goméz a G. J.
Goméz zaznamenali u svých pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří podstoupili
muzikoterapii, výrazné zlepšení v paměti, orientaci, depresi a úzkosti (GÓMEZ
GALLEGO a GÓMEZ GARCÍA, 2016).

5.6.2 Arteterapie
Výraz arteterapie poprvé použila ve třicátých letech 20. století Margaret Naumburgová.
Naumburgová byla přesvědčena, že naše myšlenky a pocity jsme schopni vyjádřit
mnohem přesněji v obrazech než ve slovech. V Čechách založil Ateliér arteterapie
v roce 1990 pedagog, malíř a hudebník Milan Kyzour. Arteterapie znamená léčbu
výtvarným uměním, které využívá jako prostředek k osobnímu vyjádření. Je dostupná
každému, cílem není vytvořit co nejestetičtější produkt (ŠICKOVÁ-FABRICI, 2002).
Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině. V individuální terapii je
terapeut klientovi plně k dispozici, navazují mezi sebou úzký vztah. Je vhodná
především v případě, pokud problém klienta vyžaduje plnou pozornost terapeuta nebo
by problémové chování klienta rušilo ostatní účastníky terapie. Skupinová terapie je
vhodná pro sociální učení, osoby s podobnými problémy, které se díky tomu dokáží
dobře vcítit do problému ostatních a poskytnout podnětnou zpětnou vazbu. Obtížná je
především po stránce organizační, neboť vyžaduje větší pohotovost terapeuta. Ke
skupinové arteterapii se řadí arteterapie rodinná. Ta využívá specifičnosti, jedinečnosti a
generačních rozdílů jednotlivých členů. Jejím cílem je naučit se akceptovat potřeby
ostatních členů rodiny a posílit jejich přiměřené postoje k životu (ŠICKOVÁ-FABRICI,
2002).
Cíle arteterapie souvisí především s potřebami klientů, se kterými pracuje a také
s jejich věkem. Mezi individuální cíle patří přiměřené sebevnímání a sebehodnocení,
uvolnění, objevení vlastních možností, vyjádření vlastních emocí a pocitů, rozvoj
fantazie, nadhled a celkový rozvoj osobnosti. K sociálním cílům patří bezpochyby
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vnímání a přijetí druhých lidí, uznání jejich hodnoty, ocenění, naučit se spolupráci a
komunikaci s druhými lidmi (HOLCZEROVÁ a DVOŘÁČKOVÁ, 2013).
Při práci se seniory je arteterapie vhodná k procvičování krátkodobé paměti, dále
k posílení sebevědomí a uvědomění si vlastní hodnoty a jako rehabilitace jemné
motoriky. Snahou arteterapeutů je aktivizovat seniory, znovuoživit jejich vitalitu a
flexibilitu (ŠICKOVÁ-FABRICI, 2002). Šicková-Fabrici píše: „Arteterapie pomáhá
seniorům v přizpůsobení se nové životní situaci, poklesu fyzických sil, ztrátě zdraví,
specifikům důchodového věku a s ním spojeným změnám v sociální i ekonomické
oblasti“ (ŠICKOVÁ-FABRICI, 2002, s. 65).
Z těchto důvodů je také arteterapie vhodnou aktivizační metodou pro seniory
trpící Alzheimerovou chorobou. J. Rusted a L. Sheppard a D. Waller (2006) zkoumali
účinky vlivu arteterapie u starších lidí s demencí. Hlavním cíle této studie bylo
vyhodnotit okamžité a dlouhodobé účinky arteterapie. Výsledky ovšem neprokázaly
vliv terapie na kognitivní funkce, paměť a pozornost. Bylo zaznamenáno zlepšení v
oblasti komunikace a nálady. Tyto výsledky ale nejsou statisticky významné (RUSTED
et al., 2006). M. L. Im a J. I. Lee (2014) zkoumali účinky arteterapie a muzikoterapie na
depresi a kognitivní funkce u starých lidí. Výsledky studie potvrdily pozitivní vliv obou
terapií. U účastníků terapií došlo ke zmírnění deprese. Arteterapie pomáhá zvýšit
sebevědomí, podporuje samostatnost, odpovědnost, rozvíjí fantazii, odstraňuje
problémové chování, jako je hněv a nepřátelství. Podobně i muzikoterapie vede ke
změnám v chování, uvolňuje skryté emoce a zmírňuje depresi. U starších osob nebyl
prokázán přímý vliv na kognitivní funkce. Studie ale potvrzuje, že vlivem zmírnění
deprese dochází k prevenci a oddálení kognitivních poruch. Vliv arteterapie a
muzikoterapie na kognitivní funkce je tedy nepřímý (IM a LEE, 2014).

5.6.3 Dramaterapie
Dramaterapie využívá divadelních a dramatických prostředků, jejichž prostřednictvím
zmírňuje

sociální

a

psychologické

problémy.

Je

nástrojem

zjednodušeného

symbolického vyjádření sebe samého, nástrojem k sebepoznání a pochopení
mezilidských vztahů. Tato metoda, kterou tvoří psychodrama, je popisována jako
zjednodušené a improvizované divadlo sloužící k psychoterapeutickým účelům. Pro
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usnadnění vyjádření klienta se používá hudba, tanec a mimika. Nejčastější formou je
skupinová dramaterapie, individuální forma se užívá pouze ojediněle, např. s jedinci
s pervazivní vývojovou poruchou (HOLCZEROVÁ a DVOŘÁČKOVÁ, 2013).
U seniorů je cílem dramaterapie především cvičení paměti a uvědomění si toho,
čeho ve svém životě dosáhli. Dramaterapie rozvíjí empatii, sebedůvěru, sebeúctu,
fantazii, komunikační dovednosti, sociální interakci. Pomáhá snížit napětí a uvolnit se.
Je nápomocná při získání schopnosti poznat a přijmout všechna svá omezení.
(MAJZLANOVÁ, 1999; VALENTA, 2007).
N. Wilkinson et al. (1998) zkoumali účinky vlivu dramaterapie u pacientů
trpících demencí. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi intervenční a kontrolní
skupinou. Očekávaný vliv dramaterapie na zlepšení kognitivních funkcí a vykonávání
každodenních aktivit se tedy nepotvrdil. Přesto byl pozorován pozitivní vliv
dramaterapie na komunikaci, sebevědomí a sebeúctu pacientů s demencí (WILKINSON
et al., 1998). J. Jaaniste et al. (2015) se zabývali vlivem dramaterapie na kvalitu života u
starších lidí s demencí. Účastníky studie byly zejména osoby s Alzheimerovou
chorobou. Dramaterapie se ukázala jako vhodný přístup k vyjádření myšlenek a pocitů.
Výsledky poukázaly na pozitivní vliv dramaterapie na kvalitu života (JAANISTE et al.,
2015).

5.6.4 Zooterapie
Zooterapie je podpůrnou formou psychoterapie. Jedná se o léčbu pomocí domácích
mazlíčků. Terapie vychází z předpokladu, že mezi domácími zvířaty a člověkem
existuje po staletí vzájemný vztah, který je ještě patrnější mezi starými lidmi a zvířaty.
Pro seniora, který demencí netrpí, je za nejvhodnější zvíře považován pes, který
vyžaduje denně několik krátkých procházek a péči. Senior vnímá svého psa jako živou
bytost, za kterou přebírá zodpovědnost (SUCHÁ aj., 2013).
Senioři s demencí se většinou nedovedou o zvíře správně postarat. Proto jsou v
dnešní době zvířata již běžnou součástí zařízení a domovů pro seniory, jsou součástí
různých programů, na které terapeuti se seniory dochází nebo je možné se zvířetem za
seniorem či celou skupinou seniorů docházet. V terapii se seniory s demencí zvířata
pozitivně ovlivňují jejich psychický i fyzický stav. Např. při hlazení zvířecí srsti se
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senioři zklidní, tím dochází ke snížení krevního tlaku a zklidňuje se činnost srdce,
dochází ke stimulaci smyslů, k procvičení hrubé a jemné motoriky, zlepšuje se
koordinace pohybů. Zvíře představuje vynikající prostředek ke komunikaci, pro seniora
je často atraktivním tématem k rozhovoru. Pokud je senior schopen o zvíře pečovat,
připadá si užitečný, což má pozitivní vliv na jeho sebevědomí. Dále mohou zvířata
pomoci snižovat depresi, úzkost a poruchy spánku (SUCHÁ aj., 2013).
Výzkum zooterapie provedly L. Nordgren a G. Engström (2014), které
zkoumaly účinky canisterapie, terapie se speciálně vycvičenými psi, na behaviorální a
psychologické symptomy u seniorů s demencí. Výsledky pozitivního vlivu canisterapie
nebyly považovány za statisticky významné. Přesto L. Nordgren a G. Engström
označily tuto terapii za vhodný doplněk k farmakologické léčbě, který pomáhá snižovat
poruchy chování u lidí s demencí (NORDGREN a ENGSTRÖM, 2014). Podobný
výzkum provedli i A. Swall et al. (2016). Výsledkem jejich studie bylo snížení
problémového chování spojeného s demencí.

Terapeutům se s člověkem trpícím

demencí podařilo prostřednictvím psů navázat blízký vztah (SWALL et al., 2016).

5.6.5 Ergoterapie
Ergoterapie se podle České asociace ergoterapeutů prostřednictvím smysluplného
zaměstnávání snaží o zachování a využívání schopností člověka nezbytných pro
zvládání především každodenních aktivit. Ergoterapie pracuje s osobami s různým
typem

fyzického,

psychického

i

mentálního

postižení

nebo

se

sociálně

znevýhodněnými. Využívá specifické metody, nácviky konkrétních dovedností a
poradenství

v individuální

i

skupinové

ergoterapii

(ČESKÁ

ASOCIACE

ERGOTERAPEUTŮ, 2008).
V péči o seniory s demencí je význam ergoterapie v posilování soběstačnosti,
vedení k sebeobslužným činnostem a ke zvýšení kvality života seniorů (HOLMEROVÁ
aj., 2007). Ergoterapeut provádí vyšetření za účelem posouzení činností seniora,
hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí, provádí nácvik
běžných denních činností, sestavuje krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Dále
provádí rehabilitaci kognitivních funkcí, nácvik sociálních a komunikačních dovedností
atd.
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M. L. Graff et al. (2006) zkoumali vliv ergoterapie na pacienty s mírnou a
středně těžkou demencí. Výzkum se zaměřoval především na nácvik zvládání
každodenních činností. Výsledkem bylo nejen zlepšení každodenního fungování seniorů
s demencí, ale snížila se také zátěž osob, které o seniory pečují (GRAFF et al., 2006).
Ergoterapií u seniorů s demencí se zabývali ve své studii K. Eun-Yeong a C. Bok-Hee
(2015). V experimentální skupině se díky ergoterapii výrazně zlepšily kognitivní
funkce, deprese i jemná motorika (EUN-YEONG a BOK-HEE, 2015).

5.6.6 Pohybové aktivity a taneční terapie
Pohyb je pro člověka jeho přirozeným projevem. Skrze naše tělo vnímáme sami sebe a
své okolí. Způsob našeho vnímání ovlivňuje to, jak se cítíme a chováme. Ve stáří je náš
pohyb značně omezen. Je obecně známo, že pravidelný pohyb přispívá ke
spokojenějšímu a delšímu životu (SUCHÁ aj., 2013).
Pohyb působí na fyzickou stránku člověka. Např. pomáhá zlepšovat odolnost
organismu, zkracuje dobu rekonvalescence, zlepšuje srdeční funkce, vitální kapacitu
plic a střevní peristaltiku, zabraňuje ubývání svalové hmoty, zlepšuje pohyblivost
kloubů, dobrá pohyblivost přispívá k soběstačnosti v každodenních činnostech. Pohyb
působí pozitivně na lidskou psychiku. Jinak tomu není ani u seniorů s demencí.
Psychika a motorika jsou v organismu úzce propojeny, prostřednictvím pohybu můžeme
působit na mozek a naopak. Pravidelný pohyb zlepšuje kognitivní funkce, ovlivňuje
naše sebehodnocení, zlepšuje kvalitu spánku, zmírňuje stres (SUCHÁ aj., 2013). Při
práci se seniory trpícími demencí by měl terapeut volit jednodušší, snadno
napodobitelné cviky odpovídající možnostem klientů. Velmi se osvědčilo cvičení na
židlích rozestavených do kruhu, kdy může předcvičující terapeut udržovat s klienty oční
kontakt.
Taneční terapie zahrnuje mnoho přístupů, které využívají ve své terapii tance,
pohybu a hudby. V taneční terapii se nebere ohled na estetickou stránku. Podstatou je
jednoduchost a uvolněnost pohybů, vnímání rytmu, kontakt se zemí, snížení únavy,
odstranění úzkostného stažení (HOLCZEROVÁ a DVOŘÁČKOVÁ, 2013).
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Výzkumem pohybových aktivit se zabývali Y. Rolland et al. (2007), kteří
zkoumali vliv cvičebního programu v domě s pečovatelskou službou u seniorů s
Alzheimerovou chorobou. Y. Rolland et al. zkoumali účinnost programu na zlepšení
schopností vykonávat každodenní činnosti, na fyzický stav, klesající poruchy chování a
depresi. Jednoduchý cvičební program, 1 hodina dvakrát týdně, vedl k výrazně
pomalejšímu poklesu ztráty schopnosti vykonávat každodenní činnosti u pacientů s
Alzheimerovou chorobou, než u seniorů, kteří dostávali běžnou lékařskou péči. Na
chování a depresi nebyl pozorován žádný účinek (ROLLAND et al., 2007). L. H. P.
Eggermont (2009) se zabýval účinky krátkých 30 minutových, ale pravidelných
vycházek na kognitivní funkce u starších lidí s demencí. Po šesti týdnech ovšem
výsledky studie neprokázaly rozdíl mezi experimentální skupinou a kontrolní skupinou,
která se vycházek neúčastnila (EGGERMONT, 2009).

5.6.7 Kinezioterapie
Kinezioterapie je somatoterapeutická aktivita, která pracuje s cíleně zaměřenými
pohybovými aktivitami. Klient aktivně provádí pohyb, jehož cílem je zmírnění či
odstranění psychických a psychosomatických problémů a jejich příčin. V Evropě se pro
kinezioterapii používá mnohem častěji název psychomotorická terapie.

Aktivity

probíhají pomocí modelových situací, během kterých pomáhá terapeut klientovi
k sebepoznání a poznání vlastních možností, které by klient měl být schopen využít ke
svému osobnostnímu rozvoji, rozvoji sebedůvěry a důvěry v okolí a k rozvoji
komunikace (HÁTLOVÁ, 2002; SUCHÁ aj., 2013).
Kinezioterapie podporuje klientovu aktivitu, zvyšuje jeho sebeúctu, snižuje
depresi, úzkost, zlepšuje mentální funkce, zvyšuje odolnost vůči stresu. Její účinek na
psychiku klienta je momentální i dlouhotrvající. Při práci se seniory s demencí je
důležité respektovat osobnost nemocného, aktivity by měly odpovídat možnostem
seniora. Cílem terapeuta je navázat se seniorem důvěrný vztah, senior se nesmí cítit
terapeutem ohrožený. Terapeut by měl postupovat ve stabilním pořadí a na začátku
vždy klienty seznámit s tím, co bude následovat (HÁTLOVÁ a SUCHÁ, 2005).
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L. H. P. Eggermont et al. (2009) zkoumali účinky procvičování jemné motoriky
ruky na kognitivní funkce, náladu a celkovou aktivitu starších osob s demencí. Po 6
týdnech studie byl zaznamenán pouze pozitivní vliv terapie na náladu (EGGERMONT,
2009). F. M. Coelho et al. (2013) provedli studii cvičení zahrnujícího současně
motorické aktivity a kognitivní úlohy. Cílem bylo zjištění vlivu tohoto cvičení na
kognitivní funkce u seniorů s Alzheimerovou chorobou. Cvičení probíhalo třikrát týdně
po dobu 16 týdnů. Výsledkem byl pozitivní vliv cvičení na zlepšení kognitivních funkcí
v intervenční skupině oproti kontrolní skupině (COELHO et al., 2013).
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Závěr
V souvislosti se stářím se řeší mnohá témata a aktivační programy jsou jedním z nich.
Proces stárnutí závisí na několika faktorech, jakými mohou být například vrozené
dispozice člověka nebo jeho životní styl. Ve stáří se mění dosavadní způsob života
člověka. Stářím způsobené změny se projevují v rovině tělesné, psychické i sociální.
Lidé odchází do důchodu, postupně jim ubývají síly, životní tempo se zpomaluje,
zhoršuje se jejich zdravotní stav. Populace v Evropě, včetně České republiky, stárne.
Předpokládá se, že se do roku 2057 zdvojnásobí počet obyvatel starších 65 let ze
současných 1,7 mil. na 3,2 mil. Prodlužuje se také pravděpodobná délka lidského
života, muži narozeni v roce 2014 mají šanci žít do 75,8 let a ženy do 81,7 let.
Stárnutí společnosti a prodloužení lidského života s sebou přináší mnoho
ekonomických, zdravotních a sociálních problémů. Díky neustálému pokroku medicíny
se dá sice předpokládat, že starší populace bude v průměru zdravější, zároveň ale bude
přibývat seniorů postižených chronickými a degenerativními chorobami. V roce 2015
žilo na celém světě odhadem 46,8 milionů lidí s demencí. Počet lidí s demencí
v souvislosti s prodlužováním průměrné délky života a poklesem porodnosti se nejspíše
každých dvacet let zdvojnásobí.
Česká republika v péči o lidi s demencí za Evropou zaostává. Udává se, že
služby

jsou

zde

poskytovány

pouze

10%

osob

trpících

demencí.

Vedle

farmakologických přístupů k pacientům s demencí je v dnešní době kladen stále větší
důraz také na přístupy nefarmakologické. Cílem aktivačních programů je především
snaha udržet a zdokonalit dosud zachované schopnosti nemocného. Pomáhají udržet
aktivitu seniorů co možná nejdéle, přispívají k větší životní spokojenosti, soběstačnosti,
rozvíjí schopnosti seniorů, posilují kapacitu paměti, myšlení, fyzickou kondici a mnohé
další. Jsou-li prováděny uvážlivě, s ohledem na individuální potřeby každého seniora,
dovedou také zmírnit deprese, nervozitu a neklid.
Přestože zkoumání nefarmakologických přístupů k pacientům trpícím demencí
není věnována taková pozornost jako metodám farmakologickým, trvá úsilí o hledání
nefarmakologických přístupů již nejméně 50 let. Ideální je tyto přístupy kombinovat.
Rozvoj aktivačních programů a zvyšování dostupnosti těchto technik je pro seniory
velmi důležité. Avšak za ještě důležitější považuji správnou motivaci seniorů, bez které
by všechny dostupné techniky ztratily svůj význam. Na závěr by neměla být opomenuta
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skutečnost, že by tyto aktivační programy neměly sloužit pouze jako zmírnění důsledků
nemocí, ale měly by být užívány především také jako prevence.
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