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AKTIVIZACE = PODPŮRNÁ LÉČBA 

ALZHEIMEROVY NEMOCI

• pohybová aktivita

• stimulace - bazální stimulace, aktivizace, hry s pamětí 

• reminiscence 

• autobiografie 

cílem je zlepšení psychického stavu klienta, zlepšení 
komunikace, posílení důstojnosti a ulehčení práce personálu
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KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY 

PŘI AKTIVIZACI KLIENTA S DEMENCÍ

• ztráta složek paměti

• dezorientace

• neporozumění

• neschopnost vyjádřit se
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PRAVIDLA PRO VÝBĚR NABÍZENÝCH 

AKTIVIT

• známá činnost – konkrétní, předvídatelná

• přímé zapojení klienta

• okamžitá zpětná vazba

• využití zachovaných schopností klienta

• přiměřený počet klientů

• vyloučení možnosti případného neúspěchu
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NEZAPOMÍNEJME:

• motivovat

• povzbuzovat

• chválit

• vyhýbat se kritice

• předcházet nezdaru
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REMINISCENCE

• vzpomínání je přirozený proces vlastní všem lidem a to od 

chvíle, kdy si uvědomí, že mají paměť

• vzpomínání posílí prožívání vlastní hodnoty, umožní starému 

člověku podělit se o své zkušenosti a životní zážitky

• vzpomínání pomůže člověku udržet si pocit vlastní identity a 

předávat ho druhým

„Starý člověk má nejen tělo, ale i duši 

s emocemi“ 
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INDIVIDUÁLNÍ REMINISCENCE

• kniha životního příběhu

• osobní setkání

• zdůrazňuje zachovalé schopnosti

• posiluje pocity vlastní hodnoty a sebeúcty

• může pomoci v rozpoznání individuality 

a identity

• podporuje proces životní rekapitulace

• je příjemné a povzbuzující

• pamatujme, že i slzy patří k životu
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MOŽNOSTI AKTIVIZACE KLIENTA 

S DEMENCÍ POMOCÍ REMINISCENCE

umocňování pocitu domova

• mít kolem sebe věci, které měli doma a měli je rádi – staré křeslo, oblíbený 
obraz, telefonní aparát, hodiny a další věci 

reminiscenční místnost

• využití dlouhodobé paměti
• využití regionálních specifik 
• symbolicky vyjadřuje historické momenty z dětství a mládí klientů

reminiscenční kufřík 

• nahrazuje ztracené vazby 
• symbolicky vyjadřuje důležité momenty klientova života 
• dává odpovědi na důležité otázky (kým jsem byl, jak jsem žil) 
• stává se dobrým prostředkem k navázání komunikace s rodinou i pracovníky 
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„Každý má svou knihu života“ 

DŮLEŽITÁ JE SCHOPNOST PRACOVNÍKŮ VNÍMAT ŽIVOTNÍ 

OSUD KAŽDÉHO KLIENTA S VĚDOMÍM, ŽE: 

• každý projev v chování může mít svůj smysl a význam ve vztahu 

k jeho minulosti 

• významnou roli hrají zážitky z dětství a traumatické životní události 
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BIOGRAFIE ČLOVĚKA A JEJÍ VÝZNAM 

PŘI INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI S NÍM 

• biografií se rozumí životní historie klienta 

• na základě znalostí klientova životního příběhu můžeme 

poskytovat adekvátní sociální službu zaměřenou na individuální 

péči a potřeby klienta 

• v biografii lze nalézt odpovědi na to, jak dobře pečovat o 

konkrétního člověka
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Biografie- kniha života

BIO – život GRAPHIE – písmo

• aktivní biografie – za aktivní spolupráce s klientem

• pasivní biografie – za spolupráce s rodinou, přáteli, 

předcházejícím zařízením

při získávání informací o klientovi vycházíme 

z jeho biografie, z historicko-společensko-kulturních aspektů 

doby a regionálních specifik 
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3 POHLEDY NA BIOGRAFII

• biografie z psychologického hlediska -
prožitý život, porozumět jeho chování

• biografie ze sociálního hlediska –
sociální vazby, historický kontext

• biografie z geragogického hlediska –
objevit pro klienta nové možnosti v jeho životní fázi s 
cílem zlepšit kvalitu života, aktivní podpora znalostí a 

schopností klienta



Essity Internal

VÝZNAM BIOGRAFIE

Biografie je základem všech moderních ošetřovatelských
trendů, které jsou zaměřeny na péči individualizovanou, 

podloženou dostatečným množstvím informací o 
klientovi. 

• reminiscenční terapie

• terapie prostředím

• psychobiografické modely 

• validační techniky

• bazální stimulace
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SPOLUPRÁCE S RODINOU

• získávání informací z autobiografie klienta

• fotografie, povlečení, obrazy, osobní předměty, 
křeslo …

• zapojení členů rodiny a blízkých do aktivizace
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BIOGRAFICKÝ LIST

• sumarizace faktických událostí ze života klienta 

(dětství, mladí, dospělosti, stáří), které získáme od 

klienta, rodinných příslušníků a přátel klienta

• na získávání těchto údajů nám slouži dotazník, 

který nazýváme biografický list



Essity Internal

18 Presentation/Date/Initials

BIOGRAFICKÝ LIST - DĚTSTVÍ

místo narození: mapa republiky, koláž pohlednic z rodného města

sourozenci: fotky, panenky, hračky

zvláštní vlastnosti: diskuse: „maminka mi vždy říkávala...“

zvláštní nadání: diskuse: „v dětství jsem byl nejlepší, nejhorší v...“

oblíbené dítě, kamarád: okruh přátel, nejlepší kamarád, společný výlet, dopis
kamarádovi; pomoc při psaní

jídlo a pití: recept vaší maminky

oblíbená vůně: aromaterapie – ukázky, vůně dětství, koření, mýdlo (tekuté
mýdla neznají ), čokoláda, tabák ( napr. fajfka – symbol otce)

oblíbená píseň: napsat na lístek název, zazpívat, historka vztahující se k hudbě,
maminka zpívala, 1x za den zazpívat svoji oblíbenou píseň, určit předzpěváka,
nahrávat jejich zpěv – při zhoršení stavu pouštět

krajina domova: oblíbený obraz domova, mapa, výstřižek z novín, kniha,
dokument, kalendáře s koňmi, s přírodou, květinami



Essity Internal

19 Presentation/Date/Initials

BIOGRAFICKÝ LIST - DĚTSTVÍ

oblíbená činnost: karty, pexeso, člověče nezlob se, pexeso (vytvořit domácí
pexeso většího formátu z fotek a mater. obyvatel)

povinnosti doma: práce na poli (tato generáce potřebuje zaměstnání), „jaké
povinnosti jste měli doma?“, vhodná spolupráce se školkou

škola: povinnosti ve škole, moje paní učitelka... - příhoda, můj spolužák, třídní
foto, třídní sraz (podpora kognitivního myšlení)

další vzdělávání: zájmové činnosti, „v čem jsem vynikal?“, diplomy, ocenění -
poháry, medaile (zvyšujeme sebevědomí)

co bylo dovoleno ve volném čase: volný čas v dětství, symboly vol.času (drhnutí
peří, vyprávění, míč, panenky, obrázek, turistické boty, batoh, staré dřevěné
lyže)

co bylo zakázáno ve volném čase: můj největší trapas, malér, vylomenina

výchova: otec mi vždy říkával – rady do života od příbuzných
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BIOGRAFICKÝ LIST - DĚTSTVÍ

náboženství: druh, bohoslužby, rituály ( vánoční, velikonoční..), staré modlitby,
poutě, masopust

hobby: sběratelství (velká oblast), přineste svoji sbírku obrázků, symbolů, per,
ubrousků, známky, pivní tácky, (ostatní hádají; naváže se přátelství)

příjemné vzpomínky: vystřihnout z časopisů symboly dětství, vytvořit nástěnku

negatívní vzpomínky: 2.světová válka, fotografie, texty, noviny
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BIOGRAFICKÝ LIST - MLÁDÍ

volba povolání: obrázky povolání, zdědená profese – můj otec byl...,diskuse

svobodné rozhodnutí: o povolání – tehdy jsem se rozhodl....

svoboda: svoboda v oblékání (50-60 léta, fotky oblečení, časopis z té doby,
oblíbený oděv, módní přehlídka, porovnání s módou dnes

povinnosti: domácí, školní, vůči rodičům, prarodičům

idoly a vzory: filmy s idoly, biografie známých osobností, hrdinové, představitelé
filmů z té doby, kino (promítat staré filmy)

aktivní činnost: kluby, svazy, oblast kultury, sportu, politiky (ROH, KSČ,
SVAZARM)

ukončení školy: vysvědčení, skupinové foto, školní srazy, výlety

radost z práce: jaká škola, jaké řemeslo, první výplata, měna, první dovolená,

první láska: první polibek, první rande, první dopis, napiš dopis svojí první lásce

co bylo, bylo: vojenská služba, “moje mládí uběhlo tak, jako sen“
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BIOGRAFICKÝ LIST - DOSPĚLOST

povinnosti a úkoly: povinnost pracovat, právo na práci (jestli mají v rodině
nezaměstnaného, vděčné téma)

svatba: chtěná, nechtěná, tajná, velká – hluboko zapsané, požádání o ruku,
veselá příhoda, svatební šaty, svatební noc, kytice, dort, přehlídka svatebních
šatů

manželství: první radosti a starosti, získaní prvního bytu, způsob bydlení, tchán,
tchýně

prátelství: můj kamarád, kamarádka, společné výlety, zážitky

děti: narození 1.dítěte, jména dětí, fotky, albumy, kde jsou dnes, výchova dětí

potraty: těžké téma, každý napíše jedno slovo, které toto připomíná, výstřižky

z novin

úmrtí dítěte: dopis - napište dopis svému zemřelému dítěti, foto (někteří klienti
se nechtějí zúčastňovat aktivít s dětmi - nenutit)

ostatní vztahy: pracovní, přátelské, dárky od přátel
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BIOGRAFICKÝ LIST - DOSPĚLOST

zdravotní problémy: operace, úrazy, jizvy, různé následky, nemocniční prostředí
(nejedí kolínka - připomíná jim to nemocnici)

zdravotní omezení: diety, recepty, vozíčkáři - úraz; kluby diabetiků, vozíčkářů...-
předávají si zkušenosti

volný čas: s dětmi, přáteli, využitý pracovně

životní negativa: co je najvíc zasáhlo jako jednotlivce, skupinu (rozvod, revoluce,
výpověď v práci)

víra, kultura, sport, zájmy, politika: koláž, výstrižky z novin (ochotnické divadlo,
spartakiáda..)

ztráty v dospělosti: ztráta zaměstnání, generační ztráta slov (cimra, demižón..)

co bylo, bylo: volné téma, cvičení civilní obrany, požární poplach, lidová milice;
obrázky
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BIOGRAFICKÝ LIST - STÁŘÍ

odchod do důchodu: věková hranice včera a dnes, práce v důchodu, pozitivní
nebo negativní odchody, ztráta harmonogramu dne

ztráta povinností: denní režim, zodpovědnost, prospěšnost, sebevědomí

nové úlohy a povinnosti: moje zahrada, můj balkón- umožnit v pokračování,
motivace k práci (myslí si, že když přijdou do zařízení, že už nemusí pracovat)

nové idey a nové plány: životní sny, svatba mezi staršími, radost z činností

nové role a pocity z nich: dědeček a bavička, důchodce ( nahrát hlas vnoučat na
kazetu, pouštět, jak se přitíží)

životní bilancování: dopis sobě, dopis někomu jinému, bilancování vlastního
života, biografie známých osobností, životopisné knihy, čtení na pokračování,
nedělní chvilka poezie

zvláštnosti v současnosti: politika, technika, vynálezy současné doby, nové zuby,
brýle

zvláštnosti stáří: onemocnění, svatby
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BIOGRAFICKÝ LIST - STÁŘÍ

nejšťastnější životní obdobi: výročí, oslavy, zlatá svatba, plesy, krojované
zábavy,

těžké období: odchod partnera, dítěte, rozvod....

co ješte zůstává: paměť, vzpomínky (staré továrny, kde pracovali, jídelny...)

odchod a loučení: moje oblíbené křeslo, místo, domov, loučení s kamarády
(pohřby), psaní dopisů těm, co už tu nejsou...

a co bude dál?: literatura: život po životě, když se znova narodím, kým chci být?
- hry

co bylo, bylo: volné téma, dobré pracovat s hudbou – nostalgie...staré filmy
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AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA

• komunikace 

• mobilita 

• zdravotní obtíže 

• sebepéče – hygiena 

• příjem potravy a tekutin 

• vylučování 

• sebepéče – oblékání 

• zaměstnání

• klid a spánek 

• sociální vztahy 

• orientace –místem, časem, osobou a situací 
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KVALITA PÉČE = 

KVALITA ŽIVOTA KLIENTŮ S DEMENCÍ

• Velmi důležité je si uvědomit, že k nízké kvalitě péče dochází při omezení 

zájmu pečujících osob pouze na základní biologické potřeby. 

• Klienti takové péče jsou nakrmeni, leží v čistém lůžku, ale strádají ztrátou 

kompetencí, komunikační a senzorickou deprivací, ztrátou životní 

smysluplnosti. 

KVALITA ŽIVOTA SOUVISÍ TAKÉ

S NAPLNĚNÍM VYŠŠÍCH ŽIVOTNÍCH 
POTŘEB. 
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VŠICHNI LIDÉ JSOU HODNOTNÍ,

BEZ OHLEDU NA TO, 

JAK MOC JSOU DEZORIENTOVANÍ!
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DĚKUJI ZA 
POZORNOST

PŘEJI VÁM 
KRÁSNÝ 

ZBYTEK DNE




