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Abstrakt 
  Alzheimerova choroba je vážne chronické ochorenie, ktoré postihuje psychiku, 

intelekt človeka, neraz ho pripravuje aj o vyjadrenia svojich citov, emócií a potrieb. 

Dôležitým článkom v starostlivosti o takto chorého sa stáva jeho rodina, ktorá v snahe 

poskytnúť svojou starostlivosťou, čo najlepší komfort svojmu príbuznému, neraz znižuje 

vlastnú kvalitu života, hlavne v zmysle preťaženia opatrovateľa. Príbuzní postavení do novej 

situácie, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť sú často bezradní a hľadajú pomoc. Aj 

jedinec s Alzheimerovou chorobou sa spravidla najlepšie cíti v domácom prostredí, ak mu 

príbuzní pomáhajú. Dostatočne poučení opatrovatelia sa dokážu o chorého plnohodnotne 

postarať, potrebujú však podporu spoločnosti. Počas práce s rodinou, ktorá sa stará o člena 

rodiny s Alzheimerovou demenciou, sa zameriavame na edukáciu, kde hlavne riešime 

problémy ako zlepšiť komunikáciu, spôsob vyjadrenia emócií, možnosti kognitívnej a telesnej 

rehabilitácie, ošetrovateľské techniky pre zabezpečenie biologických potrieb chorého. Dobrá 

spolupráca s rodinou a chorým priaznivo ovplyvňuje priebeh a prognózu ochorenia.  
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Abstract 

 Alzheimer's disease is a serious chronic disease witch affects the psyche, the intellect 

of man, often it is also preparing for expressing their feelings, emotions and needs. Important 

element in patient care so it is becomes his family that in order to provide their care, the best 

comfort of his relative, often reducing their own quality of life, especially in terms of 

congestion assistant. Relatives position in a new situation, to provide nursing care are often 

helpless and seeking help. Even an individual with Alzheimer's disease is usually best to feel 

at home, where relatives assist him. Suitably trained members of family are able to fully take 

care of the sick, but needs support company. While working with the family that takes care of 

a family member with Alzheimer's dementia, the focus is on education, which mainly deal 

issues such as improving communication, the expression of emotions, the possibility of 
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cognitive and physical rehabilitation, nursing techniques to ensure the biological needs of the 

patient. Good cooperation with the sick family and favorably affects the course and prognosis 

of the disease.  

 

Keywords: Alzheimer's disease. Dementia. Family. Education. Quality of life.  

 

Úvod 

Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúca demencia. Na Slovensku je toto 

ochorenie u pacienta zväčša diagnostikované až v neskoršom štádiu, kedy má pacient už 

výraznejšie problémy. Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu s poruchou kognitívnych 

funkcií, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa a 

úsudku. Presný spúšťač choroby nepoznáme. Starostlivosť o chorého s Alzheimerovou 

chorobou si vyžaduje v domácich podmienkach neobyčajnú zásobu porozumenia, trpezlivosti 

a energie. Vhodná starostlivosť však pomáha uľahčiť nepriaznivý stav postihnutého a 

rozvíjanie citových vzťahov s rodinou a priateľmi. Vyliečiť sa toto ochorenie nedá, ale 

včasnou edukáciou človek získa viac času na rozhodovanie, ako zlepšiť vlastnú kvalitu života 

alebo svojho blízkeho, ako zorganizovať režim dňa a zvládnuť stres z opatrovania.  

 

Metodika a materiál 

Cieľom príspevku je prezentovať postup realizácie ošetrovateľských intervencií 

metódou edukačného procesu, ktorý sme realizovali na základe vypracovaného edukačného 

plánu pre dve rodiny s chorým príbuzným trpiacim Alzheimerovou chorobou. Obe rodiny 

mali obdobné problémy týkajúce sa vedomostí a zručností v oblasti špecifickej 

ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú je potrebné realizovať každý deň v domácich 

podmienkach. O edukáciu mali záujem rodinní príslušníci dvoch pacientov. Manželka 60-

ročného pacienta s Alzheimerovou chorobou s atypickým priebehom a dcéra 79-ročnej 

pacientky s diagnózou Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom. 

 

Kazuistika č. 1 

Edukantka – 55 ročná, manželka pacienta s Alzheimerovou chorobou s atypickým 

typom má stredoškolské vzdelanie. Žije s manželom a najmladšou dcérou. Z osobnostných 

charakteristík prevláda svedomitosť, nevyhýbanie sa povinnostiam, je spoločenská, vytrvalá v 

denných aktivitách, sebestačná. Najlepšie sa jej učí v popoludňajších hodinách. Rušivo na ňu 

vplýva hluk, strach, ako aj samotné ochorenie manžela. Jej veľkou prioritou je zdravie 
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manžela a zlepšenie jeho situácie v spoločenskom živote. Jej cieľom je dozvedieť sa čo 

najviac o Alzheimerovej chorobe, ako mu pomôcť pri precvičovaní pamäti, zlepšiť jeho 

komunikáciu s okolím a ako zabezpečiť bezpečné prostredie, aby si neublížil. Pri rozhovore 

však vyjadrila obavu, či to zvládne. Má neistý pocit z ďalšieho vývoja zdravotného stavu 

manžela. 

 

Kazuistika č. 2 

Edukantka 49 – ročná, dcéra pacientky s diagnózou Alzheimerova choroba s neskorým 

začiatkom, má stredoškolské vzdelanie. Žije spolu s manželom, dcérou a jej rodinou v 

spoločnej domácnosti s matkou, spolužitie hodnotí ako harmonické. Bývajú v rodinnom dome 

na dedine. Je spoločenská, svedomitá a pohotová. Najlepšie sa jej učí v odpoludňajších 

hodinách. Nakoľko pracuje v dopoludňajších hodinách, edukantka je ochotná prísť na 

edukačné stretnutie po pracovnej dobe poobede. Rušivo na ňu pôsobí najmä únava a strach z 

ochorenia matky, ako aj prognóza ochorenia. Má záujem dozvedieť sa viac o príznakoch 

ochorenia, ako matke uľahčiť priebeh ochorenia a zabrániť úrazu v domácom prostredí. 

 

Na základe edukačného posúdenia sme stanovili nasledujúce vedomostné diagnózy u 

príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou: 

1) Nedostatok vedomostí o zvládaní príznakov Alzheimerovej choroby a zabezpečenia 

bezpečia v domácom prostredí v súvislosti s novovzniknutou situáciou, prejavujúci sa 

zvýšeným záujmom o informácie, kladením otázok a žiadaním priamych odpovedí. 

2) Nedostatok vedomostí o správnej komunikácií s pacientom s Alzheimerovou chorobou a 

podpornej nefarmakologickej liečbe v súvislosti s nepochopením podaných informácií, 

prejavujúci sa záujmom o získanie nových poznatkov, kladením otázok a žiadaním 

primeraných odpovedí. 

3) Nedostatok zručností pri precvičovaní kognitívnych funkcií v súvislosti s nedostatkom 

skúseností prejavujúci sa verbálnym vyjadrením nevedomosti, kladením otázok a žiadaním 

priamych odpovedí. 

 

Plánovanie 

Spoločne s edukantmi sme vytvorili plán pre naše stretnutia na základe ich predstáv, 

požiadaviek i našich odporúčaní. Proces edukácie sme rozdelili do 3 edukačných stretnutí. 

 

Realizácia edukačných stretnutí 
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1. edukačné stretnutie  

Edukačné stretnutie sme realizovali na neurologickej ambulancií v popoludňajších 

hodinách. Na začiatku prvého edukačného stretnutia sme edukantky oboznámili s cieľom 

a obsahom edukačného sedenia. Vysvetlili sme im aké sú príznaky pri Alzheimerovej 

chorobe, ako sa správať k pacientovi pri zhoršení stavu najmä pri agresivite a príbuzným 

zlepšiť kvalitu života, zjednodušiť starostlivosť a spomaliť priebeh ochorenia u pacientov. 

V druhej časti stretnutia  sme sa zamerali na zabezpečenie bezpečného domáceho prostredia, 

na dôležitosť konkrétnych zmien v rámci prevencie pádu a úrazu a jednoduchšej orientácie v 

ňom.  

Téma: Ako zvládnuť príznaky pri Alzheimerovej chorobe. 

Expozičná fáza:  

Ak sa poruchy a príznaky súvisiace s Alzheimerovou chorobou začnú zhoršovať a 

znemožňovať výkon niektorých bežných aktivít u pacienta, začína mať pacient obyčajne 

depresívnu náladu. Pokiaľ depresia dosiahne taký stupeň, že ovplyvní život pacienta s 

Alzheimerovou chorobou, je potrebné, aby ste navštívili lekára a požiadali o pomoc. Ak sa 

vám podarí dosiahnuť, aby sa nálada zlepšila, potom môžete spoločne plánovať vhodné 

postupy pri zvládaní pokročilejších štádií ochorenia. 

 V priebehu ochorenia môžu nastať aj poruchy nálad, a to bez akéhokoľvek dôvodu. 

Najprv sa ho pokúste predovšetkým upokojiť. V niektorých prípadoch môže dôjsť k tomu, že 

začne obviňovať príbuzných, že ho okradli a že ho chcú otráviť. Inokedy sa pacientovi zdá, že 

vidí a lebo počuje ľudí, ale v skutočnosti to tak nie je. Pokiaľ k tomu príde, nespochybňujte 

pravdivosť jeho tvrdenia. Pokúste sa odviesť jeho pozornosť od daného problému, aby myslel 

na niečo iné. Nikdy nestrácajte trpezlivosť. Niekedy sa môže stať, že začne obviňovať 

príbuzných z vecí, ktoré sa vôbec nestali. Nikdy nespochybňujte pravdivosť jeho tvrdení, 

nezvyšujte hlas, ale ho skúste upokojiť. Nestrácajte trpezlivosť a nedopusťte, aby ste sa jeho 

obvineniami cítili dotknutí a urazení. Je treba starostlivo a stále sledovať, či pacient užíva 

správnu dávku lieku v správny čas. Nikdy nemeňte liečebné a dávkovacie dávky lieku bez 

vedomia lekára. Aby sme predišli náhlym zmenám správania u pacienta s Alzheimerovou 

chorobou, je potrebné dodržiavať aj denný režim a dostatok spánku u pacienta. Pravidelné 

poradie činností chorého udržiava v aktivite. Predlžuje to schopnosť pacienta postarať sa o 

seba. Výber aktivít treba prispôsobiť záujmom pacienta a rešpektovať únavu. Povzbudzujte 

pacienta k aktivitám cez deň, nepodporujte obedňajší spánok. Pokúste sa, aby pacient chodil 

spať vždy v rovnakú hodinu. 
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Tab. 1 Edukačný list: Ako sa zachovať pri zmenách správania u pacienta s Ach 

Pacient 

agresívny 

alebo 

podráždený 

 

� nestrácať trpezlivosť, nedávať najavo strach 

� upútať pozornosť pacienta na iné veci, pustiť mu televíziu, 

� zamestnať ho ručnými prácami 

� pacientovi nenadávať 

� pokiaľ sa záchvaty agresivity opakujú príliš často, je potrebné 

� navštíviť lekára 

� pokúsiť sa odhaliť , k akým zmenám v pacientových návykov 

� alebo spôsobu života došlo v posledných dňoch 

� poskytnúť pacientovi viac priestoru 

 

Pacient má 

depresívnu 

náladu 

a sťažuje sa na 

zdravotný stav 

 

� obyčajne sú to sťažnosti neurčité – točenie hlavy, zmätenosť 

� pokiaľ depresia dosiahne taký stupeň, že ovplyvňuje život 

� pacienta s Alzheimerovou chorobou je potrebné navštíviť 

� lekára 

� ak sa podarí dosiahnuť to, aby sa nálada pacienta zlepšila, 

� zvýši sa i kvalita jeho života, potom môžete spoločne 

� plánovať vhodné postupy pre zvládnutie pokročilejších štádií ochorenia 

 

Pacient je 

apatický 

a úzkostný 

 

� predovšetkým ho treba upokojiť , pretože jeho myšlienky z minulosti si pletie s 

prítomnosťou, robí si niekedy starosti 

� veci, za ktoré zodpovedal dávno v minulosti 

� nie je vhodné pacienta presviedčať , že sú to všetko predstavy 

� treba mu sympaticky povedať , že jeho pocitom rozumieme 

� dať pacientovi pocítiť viac lásky a podpory 

 

Pacient má 

halucinácie 

 

� nepochybovať pravdivosti jeho tvrdeniam 

� nezvyšovať hlas, ale naopak ho upokojiť 

� odviesť jeho pozornosť od daného problému, aby myslel na niečo iné 

� nestrácať trpezlivosť 

 

 

 

Téma: Zabezpečenie bezpečného prostredia pre pacienta s Alzheimerovou chorobou. 

Pri Alzheimerovej chorobe dochádza k zmene správania, časovej a priestorovej orientácie 

u pacienta v domácom prostredí a vonkajšom okolí. Preto sme chceli poukázať, vysvetliť a 

motivovať príbuzných pre zlepšenie domáceho prostredia, aby bolo bezpečné pre pacienta s 

Alzheimerovou chorobou. Predchádzanie nehodám a úrazom je základnou starostlivosť 
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o príbuzného s Alzheimerovou chorobou (ďalej Ach). Je potrebné zmonitorovať prostredie 

podľa nasledujúcich bodov: 

• V prvom rade si treba overiť, či posteľ nie je príliš vysoká, t.j. či  pacient je schopný 

sám vstať z postele alebo kresla.  

• Kreslo je potrebné postaviť blízko postele.  

• Uľahčiť pohyb po byte, a to napríklad odstránením prekážok na ceste od postele, do 

kúpeľne a na toaletu. Minimalizovať riziko úrazu a pádu znamená odstrániť koberce 

hlavne v blízkosti postele, ale najlepšie z celého bytu. 

• Svetlo má byť dostatočné, nie príliš silné a oslňujúce. Zaistiť, aby na každý svoj krok 

mohol dobre vidieť.  

• Odstrániť nábytok s ostrými rohmi a hranami. Usporiadať nábytok a byt tak, aby mal 

pacient presun z jednej izby do druhej, možnosť zastaviť sa a oddýchnuť si.  

• Podlahy a schodište by mali byť s protišmykovým materiálom. Prvý a posledný 

označiť odlišne od ostatných. Okolo schodišťa a má byť pevné zábradlie. Radiátory v 

izbách musia byť kryté, aby nedošlo k popáleninám.  

• Okná a dvere majú byť zabezpečené, aby pacient nemohol odísť a vypadnúť. 

•  Kľúče vo dverách kúpeľne nenechávame v zámke, aby sa pacient nemohol zamknúť. 

•  Mali by sme si uvedomiť, že pacient si môže pomýliť odpadkový kôš s WC. 

Záchodová misa na toalete má byť farebne odlišná od farby podlahy pre lepšiu 

pacientovu orientáciu.  

• Tým, že váš domov budete útulný, priehľadný a zosilníte bezpečnostné opatrenia, 

pomôžete tiež zredukovať stupeň celkovej záťaže rodiny. Pacient bude spokojný, 

pretože bude mať pocit, že má život viac pod kontrolou.  

• Okolie domu a záhrady je potrebné dostatočne oplotiť, aby nemohol odísť a stratiť sa. 

Je dôležité odstrániť náradie aj ďalšie predmety, ktoré sú nebezpečné. 

Pomocou názorného vyobrazenia (pozri obrázok 1) sme si popísali ďalšie možnosti 

žiaducej zmeny v domácom prostredí. 
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Obr. 1 Úprava domáceho prostredia pri starostlivosti o pacienta s ACh 
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Fixačná fáza: Edukantky najviac zaujímalo: 

Kedy a ako zabezpečiť bezpečné domáce prostredie? 

Nie je dobré robiť príliš veľa zmien v prostredí, v ktorom pacient žije. Je potrebné 

zvážiť také zmeny, ktoré sú dôležité pre zvýšenie bezpečnosti, pohodlia a lepšiemu zvládnutiu 

stresu pacienta aj príbuzných. Zmeny treba robiť postupne, podľa postupných zmien 

ochorenia u pacienta. Pacienta zbytočne nestrašiť , snažiť sa, aby si zachoval sebadôveru tak 

dlho, ako je to možné. Vhodné je dôležité veci, ako sú kľúče alebo iné dôležité veci, ktoré sú 

prenosné, uložiť mimo dosahu pacienta. 

Ako zabezpečiť bezpečnosť v kuchyni? Zaujímalo edukantku/dcéru pacientky s 

Alzheimerovou chorobou s neskorým začiatkom, lebo jej mama veľmi rada varila a vždy sa 

pohybuje v kuchyni. Pokiaľ je to možné vymeniť sporák plynový za elektrický. Nepoužívať 

k zapaľovaniu plynu zápalky, ale elektrický iskrový zapaľovač. Zaistiť, aby z kohútika 

netiekla voda teplejšia ako 37ºC. Pred spaním vypnúť zo zásuvky všetky malé elektrické 

spotrebiče. 

Ako sa spávať k pacientovi, keď je agresívny alebo podráždený? Zaujímalo edukantku/ 

dcéru pacientky s Alzheimerovou chorobou s neskorým začiatkom nakoľko má malú 

dvojročnú vnučku. Nedávajte navonok pocit strachu. Skúste upútať pozornosť na iné veci, 

pustite jej televíziu, zamestnajte ju ručnými prácami. Pacientke nenadávajte, nebude to trvať 

dlho, ona na všetko zabudne a vôbec si na nič nespomenie. Pokiaľ sa záchvaty agresivity 

budú opakovať príliš často, je potrebné navštíviť lekára. 

 

Vyhodnotenie 

Edukantky vedeli popísať dôležitosť zvládania príznakov ochorenia u pacientov. 

Opísali techniky zvládania príznakov pri najčastejších situáciách vzniknutých u pacientov s 

ACh  a spôsoby, ako im predchádzať. Počas stretnutia vedeli ako reagovať na prípadné 

zhoršenie stavu a komplikácií pri starostlivosti o pacienta s ACh. Zdôraznili dodržiavanie 

denného režimu u pacienta s ACh. Zároveň verbalizovali nutnosť vykonať konkrétne zmeny v 

domácom prostredí z dôvodu prevencií pádu a úrazu a jednoduchšej orientácie v ňom. Ciele 

prvého edukačného stretnutia sa splnili, nakoľko sa edukantky aktívne zapájali do priebehu 

stretnutia a prejavovali snahu získať vedomosti ako zvládnuť príznaky u pacienta s ACh. 

 

2. edukačné stretnutie 

S postupujúcim priebehom Alzheimerovej choroby klesá u pacienta schopnosť 

komunikovať s okolím a ostatnými ľuďmi. Správnym prístupom a starostlivosťou môžeme 
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pacientovi pomôcť zmierniť priebeh ochorenia - precvičovaním pamäti a správnou 

komunikáciou. 

 

Téma: Správna komunikácia s pacientom s Alzheimerovou chorobou a spôsoby 

precvičovania pamäti u pacienta s Alzheimerovou chorobou. 

 

Expozičná fáza:  

Kognitívne funkcie človeka umožňujú spoznávať, pamätať si, učiť sa, prispôsobovať 

meniacim sa podmienkam. Sú to vnímanie, pamäť, koncentrácia, rýchlosť myslenia, 

porozumenie informáciám ale aj schopnosť riešiť problémy, plánovanie a úsudok. Pri Ach sú 

postupne postihnuté všetky tieto schopnosti. Predpokladáme, že ich cielená stimulácia a 

aktivizácia spomaľuje prechod choroby do vyšších štádií.  

 

Medzi základné zásady komunikácie s pacientom s ACh patria nasledovné:  

• S pacientom hovoríme v pokojnom a dobre osvetlenom prostredí, kde nás nič neruší, 

aby dobre počul.  

• Počas rozhovoru sa mu pozeráme stále do očí. Pokiaľ sa nachádza v izbe, kde má 

zapnuté rádio alebo televíziu, vypneme ho, aby vás bolo dobre počuť. 

• Používame jednoduché a krátke vety a modelujeme svoj hlas tak, aby znel príjemne a 

pokojne. Rozprávame pomaly, zreteľne a primerane hlasito, nekričíme. 

• Nekladieme naraz niekoľko otázok. Počkáme, až pacient zareaguje. Používame otázky 

na ktoré je možná odpoveď áno, alebo nie, vyhýbame sa otázkam s otvoreným 

koncom. 

Dôležité informácie niekoľkokrát opakujeme. Počas komunikácie povzbudzujeme jeho 

úsilie. Jeho úspech oceňujeme, a tým posilníte jeho sebaúctu. K pacientovi sa správame 

pokojne, vyhýbame sa hádkam, lebo to môže viesť k zhoršeniu stavu pacienta. Počas 

rozhovoru udržujte kontakt aj prostredníctvom dotykov, pohladenia a úsmevu. Môže dôjsť aj 

k takej situácii, že si pacient s ACh často odmieta pripustiť, že je chorý. Pokúste sa pacienta 

najprv vypočuť a potom trpezlivo vysvetliť a uistiť, že cez všetky zmeny, ktorými prechádza 

mu stále budete po boku a vždy nápomocný. Ak sa vám zdá, že pacient rozpráva neprimerane 

k situácii, ktorú práve prežíva, nereagujte agresívne a rozčúlene. Nezvyšujte hlas, ale skúste 

ho naopak upokojiť a prihovoriť sa mu. Pokúste sa mierne a jemne vysvetliť jeho správanie. 
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Z dlhoročných pozorovaní je preukázateľné, že Alzheimerova choroba prebieha pomalšie 

u ľudí, ktorí majú bohatý život, trénovaný intelekt a žijú aktívnym životom. Funkcie, ktoré sú 

pravidelne a dostatočne posilňované, odolávajú involučným procesom oveľa lepšie ako 

funkcie netrénované. Pamäť , pozornosť a schopnosť triediť informácie sa dajú trénovať celý 

život. Trénovať musíme všetky časti myslenia.  

Tréning krátkodobej pamäti sa dá začať čítaním kníh, časopisov a pacientovi sa dáme 

naučiť presný citát z knižky. Pozornosť si môže pacient precvičovať hraním pexesa alebo si 

zapamätá presne detaily v správach, rozprávaní, vyjadrovacie schopnosti lúštením krížoviek. 

Môžeme používať aj obľúbenú hru detí tvorenie slov, tvorenie nekonečne dlhej vety. V 

dennom živote je niekedy potrebné rýchlo sa rozhodnúť, preto je dobre byť vytrénovaný. 

Schopnosť myslieť podporujú rôzne spoločenské hry ako sú šach a kartové hry. Dôležité pri 

precvičovaní pamäti u pacientov s Alzheimerovou chorobou je prispôsobiť aktivity veku a 

úrovni schopností dôstojných dospelého človeka. Pacient potrebuje predovšetkým druhého 

človeka, aby neostal izolovaný. Spievanie, maľovanie, kreslenie, ukladanie a prezeranie si 

rodinných fotografií, sledovanie rodinných videí je taktiež prospešnou činnosťou. Je dôležité 

brať do úvahy časové obdobie dňa a myslieť na únavu. Pre pacienta je potrebné vytvoriť 

aktivizačný program na každý deň. Aktivizačný program predstavuje zvyčajne drobné 

úlohy, ktoré pacienta prirodzeným spôsobom nútia vyvíjať činnosti a tým aj udržiavať vlastné 

schopnosti. 

Pre človeka s Ach je dôležité, aby režim dňa bol stály. Časté zmeny počas dňa môžu viesť 

k stavom dezorientácie. Stereotyp prináša pacientovi pocit istoty, že vie čo bude nasledovať. 

Večer sa pokúsme s pacientom zhrnúť, čo celý deň robil, napríklad: 

• Čo dnes jedol na raňajky, na obed, na večeru. 

• Čo príjemné cez deň zažil, čo ho najviac zaujalo. 

• Či stretol nejakých známych /zaujímavých/ príjemných ľudí. Čo by chcel robiť 

nasledujúci deň. 

 

Fixačná fáza:  

S edukantkami sme si zopakovali správnu komunikáciu s pacientom s Alzheimerovou 

chorobou a správne precvičovanie pamäti u pacientov. Edukantky zaujímalo, či je dobré 

navštevovať s pacientom s Alzheimerovou chorobou rodinné stretnutia a spoločenské 

udalosti. Či to nie je pre pacienta zaťažujúce. Príjemné zábavy s rodinou a priateľmi pri 

spoločenských udalostiach, až po veľké rodinné oslavy sviatkov, by mali ostať pravidelnou 

súčasťou života. Pacient bude mať radosť z povzbudenia. Napriek chorobe je potrebné určité 
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prispôsobenie podľa pacientovho aktuálneho stavu. Občas sa všetci pacienti s Alzheimerovou 

chorobou potrebujú dostať mimo centra rodinnej aktivity a krátko si odpočinúť. Keď choroba 

postupuje, pacient je čoraz menej schopný užiť si rušné rodinné udalosti, postupne sa začne 

cítiť preťažený. Možnosťou je zúčastniť sa na oslavách len nakrátko. 

 

Hodnotiaca fáza:  

Edukantky boli počas celého edukačného stretnutia sústredené, pozorné, mali záujem 

o informácie a prejavili kladný prístup k edukácii. Edukantky verbalizovali správne techniky 

komunikácie pri nepredvídaných situáciách u pacienta s ACH. Ich hlavnou motiváciou je 

uľahčiť život príbuzným s Alzheimerovou chorobou a vrátenie sa do spoločenského života. 

Edukantky spolupracovali a aktívne sa zapájali počas edukačného stretnutia. 

 

Vyhodnotenie 

Cieľ druhého edukačného stretnutia bol splnený. Edukantky verbalizovali, ako správne 

komunikovať s pacientom pri nepredvídaných situáciách a používať správnu techniku 

komunikácie. Vyjadrili dôležitosť správnej komunikácie s pacientom s ACh ako aj techniky  

precvičovania pamäte. Počas edukačného stretnutia opisovali a demonštrovali, aké aktivity 

budú používať. Edukantky sa aktívne zapájali do priebehu edukačného stretnutia a prejavovali 

snahu získať vedomosti ako správne používať techniky komunikácie pri zvládaní 

neočakávanej situácie u pacienta s ACh. Na záver druhého edukačného stretnutia sme si 

stanovili dátum a čas tretieho edukačného stretnutia. 

 

3. edukačné stretnutie. 

Téma: Precvičovanie kognitívnych funkcií, zvyšovanie sebestačnosti pacienta 

s Alzheimerovou chorobou a zhodnotenie vedomostí edukantiek z 1. a 2. edukačného 

stretnutia. 

U pacientov s Alzheimerovou chorobou s postupným priebehom ochorenia je potrebné 

precvičovať a zvyšovať sebestačnosť pacienta. Preto sme chceli poukázať, vysvetliť a 

motivovať príbuzných, aby viedli pacientov s Alzheimerovou chorobou čo najdlhšie k 

sebestačnosti, a tým spomalili priebeh ochorenia a uľahčili život sebe aj pacientom. 

 

Realizácia: 

Expozičná fáza:  
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U pacientov s Alzheimerovou chorobou postupne dochádza stále k väčším problémom 

pri vykonávaní každodenných aktivít. K realizácií sebaopatrovateľských aktivít pacienta vždy 

povzbudzujeme. Umožníme mu, aby mohol uplatňovať existujúce zručnosti. Voľba 

správneho oblečenia môže byť niekedy pre pacienta veľmi ťažká, preto je lepšie, keď 

rozhodnutie prevezmeme za pacienta. Obliekanie a zobliekanie sa snažíme zmeniť zábavnou 

hrou alebo cvičením. Obuv má byť pohodlná, s protišmykovou podrážkou, má sa ľahko 

obúvať a vyzúvať, pacienta povzbudzujeme, aby udržoval osobnú hygienu ako bežnú 

záležitosť. Pripomienky týkajúce sa hygieny môžu pacienta s Alzheimerovou chorobou citlivo 

dotýkať. Snažíme sa postupovať tak, aby to bola pravidelná a radostne očakávaná denná 

činnosť. Zdôrazníme mu, že sa bude cítiť lepšie, ak bude čistý a upravený.  

Kúpanie má byť pokojnou, príjemnou a odpočinkovou záležitosťou. Kúpeľňa môže 

byť nebezpečným miestom, kde hrozí pacientovi úraz, preto zaistíme priestor kúpeľne, ako 

sme si vysvetlili na prvom edukačnom stretnutí. Zopakovali sme si s edukantkami 

zabezpečovanie bezpečného domáceho prostredia. Po kúpaní pomáhame pacientovi pri 

česaní, holení a strihaní nechtov. Pri precvičovaní kognitívnych funkcií nezabúdame na 

aktivity a odpočinok u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Aktivity majú byť jednoduché, 

pokojné, opakujúce sa, náročnosťou prispôsobené možnostiam pacienta. Aktivity u pacientov 

realizujeme na základe záujmov a povolaní, aké mali pred prepuknutím Alzheimerovej 

choroby. Treba rešpektovať prejavy únavy a umožniť oddych podľa potreby.  

Rehabilitácia kognitívnych funkcií spomaľuje proces ochorenia, zlepšuje kvalitu 

života posilňovaním pacientovho sebahodnotenia a jeho sociálnych kontaktov. Počas 

rehabilitácie sa u pacienta redukuje stres a úzkosť z neúspechu, činnosti striedame a 

minimalizujeme jeho podráždenie. Tempo prispôsobujeme pacientovi, motivujeme ho 

pochvalou a povzbudením, využívame predchádzajúce zapamätané informácie, opravujeme 

chybné odpovede bezprostredne po ich vyslovení. Správnu komunikáciu u pacientov s 

Alzheimerovou chorobou sme si vysvetlili na druhom edukačnom stretnutí. S edukantkami 

sme si zopakovali, ako správne komunikovať s pacientmi s Alzheimerovou chorobou. 

Všímame si vyvolávajúce, zhoršujúce i zlepšujúce faktory inaktivity. 

 

Fixačná fáza:  

S edukantkami sme si zopakovali vedomosti z prvého, druhého a tretieho edukačného 

stretnutia. Zopakovali sme si hlavne zabezpečenie bezpečného domáceho prostredia a v jeho 

okolie. Edukantky verbalizovali spôsoby zabezpečenia bezpečného domáceho prostredia 
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u nich doma. Opísali, ako sa im podarilo zrealizovať bezpečné domáce prostredie pre ich 

člena rodiny s Alzheimerovou chorobou.  

Opýtali sme sa ich, ako budú precvičovať kognitívne funkcie u príbuzných s 

Alzheimerovou chorobou. Edukantka manželka pacienta s Alzheimerovou chorobou s 

atypickým priebehom sa vyjadrila, že bude častejšie brať manžela na prechádzky do prírody, 

na tie miesta kam najradšej chodieval. Bude ho motivovať, aby zase začal pracovať v ich 

záhrade, a bude mu pri tom pomáhať. Edukantka dcéra pacientky s Alzheimerovou chorobou 

s neskorým začiatkom popisovala, že zamestná svoju mamu tým, že ju nechá čítať rozprávky 

pre jej 2-ročnú vnučku tak, ako kedysi čítavala jej. Bude sa snažiť ju podporovať aj pri 

denných domácich prácach, spoločných nákupoch.  

 

Hodnotiaca fáza:  

Edukantky boli počas tretieho edukačného stretnutia sústredené, častejšie sa zapájali 

do rozhovoru. Plánovali si, čo a ako budú realizovať pri cvičení kognitívnych funkcií s 

príbuznými s Alzheimerovou chorobou. Ich hlavnou motiváciou je čo najdlhšie zachovať 

sebestačnosť u pacienta s Alzheimerovou chorobou a verbalizovali snahu čo najskôr začať 

s naplánovanými aktivitami. 

 

Vyhodnotenie 

Cieľ tretieho edukačného stretnutia bol splnený. Edukantky vyjadrovali spokojnosť zo 

získaných vedomostí, ako precvičovať kognitívne funkcie a zvyšovať sebestačnosť pacienta s 

Alzheimerovou chorobou. Ako naplánovať a zrealizovať denný režim a tým dosiahnuť čo 

najdlhšiu sebestačnosť pacienta. 

 

Celkové vyhodnotenie 

Cieľom edukácie bolo dosiahnuť zmeny k lepšiemu správaniu a konaniu rodiny 

pacienta s Alzheimerovou chorobou. Ciele, ktoré sme naplánovali, boli vypracované a 

hodnotené v spolupráci s edukantkami. Počas troch edukačných stretnutí rodiny absolvovali 

stretnutia v neurologickej ambulancii, kde sme realizovali edukačný proces. Edukantky sa 

aktívne zapájali do výučby.  

V priebehu záverečného rozhovoru sme kládli otázky, hlavne z oblasti zabezpečenia 

bezpečného domáceho prostredia. Na položené kontrolné otázky správne odpovedali a 

demonštrovali postup na dosiahnutie bezpečného domáceho prostredia a jednoduchšiu 

orientáciu v ňom.  
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Na otázky, ako precvičovať pamäť u pacienta s Alzheimerovou chorobou správne 

odpovedali a vymenovali, aké spôsoby precvičovanie budú realizovať a zdôraznili správnu 

komunikáciu s pacientom s ACh. V závere tretieho edukačného stretnutia edukantky 

verbalizovali, ako budú precvičovať kognitívne funkcie a zvyšovať sebestačnosť pacienta s 

Alzheimerovou chorobou. 

Edukantky vysvetlili význam dôležitosti zachovania čo najdlhšej sebestačnosti 

pacienta s Alzheimerovou chorobou. Opisovali a demonštrovali spôsoby, ktoré zvýšia 

sebestačnosť chorého.  
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