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Předmluva
Ve Švýcarsku trpí asi 90 000 lidí demencí. Tendence je rostoucí. Každý rok přibude
přibližně 15 000 nových onemocnění. Týká se to především starých a velmi starých lidí.
Vysoký počet nemocných představuje společenskou výzvu, která vyžaduje, abychom
se vyrovnali s různými aspekty demence.
Nadace Diakonie Neumünster – Švýcarská škola ošetřovatelek, která ve svých institucích
doprovází lidi s demencí a jejich rodinné příslušníky a pečuje o ně, pracuje na základě
celostního obrazu člověka. Ten má křesťanský charakter, protože organizace má
diakonické pozadí. Před dvěma lety se začala hlouběji zabývat spirituálními aspekty při
doprovázení lidí s demencí. Organizovala odborné konference, které se setkaly s velkým
zájmem. Ukázalo se, že dobré, teoreticky fundované a současně na praxi orientované
modely spirituálního doprovázení lidí s demencí existují prozatím jen ojediněle. Z toho
důvodu se sešla interdisciplinární skupina odborníků z oblasti teologie, ošetřovatelství
a gerontologie, aby společně vypracovali předkládanou příručku. K této skupině patří
farářka Anemone Eglin, odbornice v ošetřovatelství Evelyn Huber, profesor praktické
teologie Ralph Kunz, diakonka Brigitta Schröder, farář a gerontolog Klaus Stahlberger,
teoložka Christine Ufer a farář Roland Wuillemin.
Příručka se zaměřuje na faráře/farářky a pastorační pracovníky, na pečovatele/
pečovatelky, rodinné příslušníky, dobrovolníky i jiné osoby, které se starají doma či
v nějaké instituci o lidi s demencí. Má je povzbudit k tomu, aby při doprovázení lidí
s demencí vnímali spirituální dimenzi a vědomě s ní pracovali.
Příručka se dělí do dvou částí. První z nich představuje pojetí spirituality na pozadí
otevřeného, křesťansky orientovaného postoje a také psychologické koncepty, které
jsou pro spirituální doprovázení zásadní. Poté následují lékařské a ošetřovatelské
aspekty klinického obrazu demence. V druhé části se nacházejí osvědčené podněty pro
každodenní praxi.
Fotografie Fanze Nikolause Müllera ukazují stavbu „Segen“ („Požehnání“), která se
dnes nachází v parku Nadace Diakonie Neumünster – Švýcarské školy ošetřovatelek.
Architekt Jean Nouvel ji původně navrhl pro církevní výstavu „Un ange passe“ („Anděl
kolemjdoucí“) na Expo 02. Uvnitř stavby instaloval umělec Roland Herzog bronzové
ruce, z jejichž konečků prstů prýští voda, symbol života. Voda odkazuje na žehnající
moc, která protéká lidskýma rukama a spojuje lidi navzájem.
Na tomto místě chci poděkovat všem, kdo přispěli ke vzniku této příručky. Jsou jimi
Dr. Werner Widmer, který projekt od počátku podporoval, Lotti Eigenmann, Annette
Rüegg a Heidi Germann, které přinesly cenná upozornění ze své gerontologické praxe,
a Nadace Diakonie Neumünster – Švýcarská škola ošetřovatelek, která finančně
umožnila vydání této příručky.
Zollikerberg, srpen 2006
Anemone Eglin, vedoucí projektu
OBSAH
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Úvod
Základem humánní společnosti jsou lidská práva. Jejich východiskem je nezcizitelná
důstojnost každého člověka. To znamená, že lidem náleží důstojnost proto, že jsou
lidé. Když jsme konfrontováni s utrpením a máme co do činění s lidmi, kteří jsou při
zvládání svého běžného dne odkázáni na jiné lidi, uvědomíme si brizanci tohoto základu.
Vycházet z lidské důstojnosti znamená respektovat člověka vždy jako osobu, nezávisle
na jeho tělesném a duševním stavu. V tomto respektu je obsažena také povinnost
nevylučovat narušený a postižený život.

Já sám až do vašeho stáří,
až do šedin vás budu nosit.
Já jsem vás učinil a já vás
ponesu, budu vás nosit
a zachráním.
(Izajáš 46,4)

V naší společnosti mají samostatnost, racionalita a výkonnost vysokou hodnotu. Pro lidi
s demencí a při doprovázení lidí s demencí se však význam těchto vlastností v rostoucí
míře snižuje. Místo samostatnosti a výkonnosti jsou nemocní odkázáni na podporu
druhých a musejí se učit přijímat. Na místo racionality vstupuje do popředí emocionalita.
Spolu s nemocí nastává nevyhnutelně posun. Musí se nově určit, co pokládáme za
hodnotné a na co položíme důraz. To je velká výzva nejen pro nemocné – zejména při
počínající demenci -, ale i pro pečující, kteří musejí vydat počet z toho, co pokládají za
hodnotné a co má pro ně význam. Pokoušejí-li se přiznat hodnotu závislosti, přijímání
a emocionalitě, které jsou pro život lidí s demencí určující, znamená to pro ně výzvu. Ta
spočívá v nalezení postoje, který se staví na odpor vůči tlaku myšlení zaměřeného na
výkon.
Jsme přesvědčeni, že orientace na židovsko-křesťanský obraz člověka pomáhá lidem
s demencí i těm, kdo o ně pečují, při zvládání této výzvy. Hodnotový postoj, který se
orientuje na důstojnost člověka, je proto klíčovou myšlenkou v této příručce. Pojem
signalizuje, že je vždy znovu nutné vypracovat a vybojovat požadovaný postoj v opozici
vůči protichůdným společenským silám. Pokud tuto duševní práci nevykonáme,
riskujeme ztrátu lidskosti a vzdáme se možnosti zhodnotit ty dimenze života, které jsou
pod tlakem na výkon devalvovány. V kontaktu s lidmi s demencí proto můžeme vedle
všech bolestných zkušeností také cosi získat: výhled k neporušenému v narušeném
a k nezničitelnému v křehkosti.
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1. Teologické aspekty

1.1 Židovsko-křesťanský obraz člověka
Hodnota osoby na základě její nezcizitelné hodnoty má kořeny v židovsko-křesťanském
obrazu člověka. V něm se člověk ukazuje jako bytost, k níž nezbytně patří vztah.
A také Bůh sám se v biblických vyprávěních zjevuje jako vztahová bytost. Tím, že
Bůh si v člověku – ženě a muži – tvoří svůj protějšek, který se mu podobá, propůjčuje
tím člověku jedinečnou důstojnost. K biblickému pohledu na druhé straně patří také
realistické hodnocení lidské přirozenosti. V jádru své bytosti si lidé svou důstojností
nejsou jisti. Mohou na ni zapomenout, vzepřít se jí, zradit ji. Znovuobjevení vztahu
k Bohu lze proto srovnat s obrácením, protože vede k původu důstojnosti.
Protože je člověk stvořen jako vztahová bytost, zakouší svou důstojnost v setkávání
s druhými. Láska, péče, soucit, respekt, náklonnost či oddanost – vše, čeho si lidé na
sobě váží a co uznávají, se zakládá na vztahu. V přijímání a dávání lidského hodnocení
se zase vytváří vztah. Mimo jiné se projevuje jako důvěra k lidem, kteří nejsou příbuzní.
Třeba pacienti a pacientky v nemocnici smějí počítat s tím, že také „cizí“ lidé, kteří o ně
pečují, si jich budou vážit. K biblickému obrazu člověka však patří také realistické vidění
možných narušení vztahu. Když se například láska uskutečňuje už jen jako výměnný
obchod, chybí jí vřelost. Lidskost je vždy něco víc než jen plnění povinností. Vyjadřuje se
respektem, který se v biblické řeči nazývá láskou k bližnímu či milosrdenstvím.
Křesťanský obraz člověka je neoddělitelně spjatý s obrazem Boha. V Ježíši Kristu
se jedinečným způsobem sjednocuje obraz člověka a obraz Boha. V něm křesťané
rozpoznávají Boží lidskost. Projevuje se jako Boží milosrdenství a prokazuje se v lidské
lásce k bližnímu. Na tom se zakládá spiritualita, která ve svém důsledku může být
srozumitelná a uskutečnitelná i pro lidi, kteří mají jiné náboženské a světonázorové
zázemí. Konsekvencí tohoto spirituálně zakotveného postoje je povinnost v každé
situaci a za všech okolností trvat na lidské důstojnosti a vnímat protějšek jako jedinečnou
osobu. Člověk má být viděn vždy celostně, s tělem, duší a duchem, a za žádných
okolností nesmí být redukován na jeho utrpení. Nikoli deficity, nýbrž zdroje osoby stojí
v popředí.
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1.2 Pojem spirituality

 Spiritualita je vztah k tomu, co má poslední platnost. To může být například Bůh,
božství nebo základ bytí. Je prožívána a zakoušena skrze náboženské jednání,
například modlitbu, hudbu, rituál, meditaci.

1.2.1 Doslovný význam

Na základě těchto opisů je zřejmé, že spiritualita je pevně propojena s individuálním
životním příběhem. Členové pracovní skupiny jsou všichni zakořeněni v křesťanství.
Vycházíme z otevřeného pojetí spirituality, která s ohledem na naše zázemí nabývá
podoby křesťansko-náboženských forem. Naším základem je křesťanský obraz člověka
a Boha, z něhož vyplývá respekt k důstojnosti každého člověka.

Spiritualita je odvozena od latinského slova spiritualis, které znamená duševní či duchovní.
V biblické řeči se tak označuje křesťanský způsob života, který se zaměřuje zcela na
Boha. V německém jazykovém prostoru tento pojem asi do roku 1950 neexistoval. To,
co se dnes rozumí spiritualitou, se až do té doby nazývalo askeze, mystika, dokonalost,
svatost či zbožnost.
Pojem spiritualita se do němčiny dostal přes francouzské slovo spiritualité a anglické
spirituality. Ve francouzštině se slovem spiritualité již od 17. století označoval osobní vztah
člověka k Bohu. Naproti tomu v anglosaské tradici je spirituality přímá, bezprostřední,
osobní zkušenost toho, co překračuje hranice lidského rozumu a vědomí. Spiritualita
se tu stává vnitřní zkušeností, která je nezávislá na církevně zprostředkované víře.
Překračuje hranice náboženství a konfesí.

1.3 Základní spirituální otázky
Spiritualita jakožto dimenze lidské zkušenosti nachází svůj výraz ve všech životních
oblastech a situacích. Obzvlášť významnou se stává tehdy, když se lidé začínají zabývat
elementárními otázkami vlastního života. V zásadě se jedná o tři základní témata.
Zaprvé jde o hledání smyslu života. Smysl života není nalezen jednou provždy. Naopak
se o něj musí pokaždé nově zápasit, abychom neupadli v zoufalství nad nesmyslností
existence. Zejména těžké rány osudu člověka vyzývají k tomu, aby se vyrovnával se
smyslem a nesmyslností života.

Význam pojmu spiritualita, jak je užíván v dnešní němčině, odpovídá přibližně anglosaské
tradici a lze ho užít pro duchovní zkušenost jak uvnitř určitého náboženského
společenství, tak i mimo ně. Spiritualita je pojímána jako dimenze lidské zkušenosti, jako
schopnost tušit ve všech jevech poslední, nosnou skutečnost.

Zadruhé jde o to, vnímat sám sebe jako součást velké, živoucí souvislosti, aby člověk
nezakrněl v osamocené bezútěšnosti. Každý potřebuje vztahy a usiluje o ně, aby se
v nich cítil přijat a uchován. Vyjádřeno biblickým jazykem to znamená, že sám sebe
vnímá jako tvora zasazeného do stvoření.

1.2.2 Osobní přiblížení
Spiritualita neexistuje nikdy sama o sobě, ale vždy pouze v konkrétní podobě.

Zatřetí jde o vyrovnání se s vlastní pomíjivostí, s umíráním a smrtí, čemuž se žádný
člověk nemůže vyhnout.

Abychom objasnili osobní přístup k pojmu spirituality, pokusili se členové pracovní
skupiny, kteří vypracovali tuto příručku, nalézt vlastní formulace.

Duchovní doprovázení chce lidi povzbudit a uschopnit k tomu, aby si uvedené základní
otázky položili ve své vlastní konkrétní životní situaci.

 Spiritualita znamená, že se člověk cítí být zahrnut do větší souvislosti, která dává
smysl každodennímu životu. Člověk se dostává do kontaktu s tajemstvím života
a tuto svou dotčenost tajemstvím vyjadřuje.
 Spiritualita je lidská schopnost unést absurdní a propastné, vyjít s úžasem vstříc
tajemství živoucího a děkovat za dar života.
 Spiritualita je živoucí spjatost se vším jsoucím. Oživuje nás, proniká, obklopuje,
sytí a spojuje, podobně jako vzduch, který potřebujeme k životu a který všechny
lidi spojuje prostřednictvím dechu. Prožívaná spiritualita je způsobem bytí a záro‑
veň hledající pohyb, který odhaluje božské ve mně i v mém bližním.
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2. Psychologické aspekty
Následně budou krátce představeny psychologické koncepty, o které se ve spirituálním
doprovázení lidí s demencí opíráme.

2.1 Celoživotní vývoj
Existují různé modely pro popis náboženského a duchovního vývoje v průběhu života.
Některé se zakládají na stupních, po nichž člověk během svého života stoupá. Vývoj
je popisován jako pokrok od jednoho stupně k následujícímu vyššímu. Individuální
odlišnosti spočívají v tom, na který stupeň člověk dospěje. Většinou je nejvyššího
možného stupně dosaženo v rané dospělosti a tím je osobní vývoj ukončen. Pád zpět
na nižší stupeň není s tímto modelem z teoretických důvodů slučitelný.
Jiné vývojové modely se orientují silněji na životní běh. Vývoj se pak neuskutečňuje
předvídatelně a není trvalým pokrokem, nýbrž se nachází v neustálé interakci s událostmi,
které se člověku během jeho života přihodí. Vývoj znamená změnu, avšak směr této
změny zůstává otevřený.
Evoluční model, který se orientuje podle principu „stále výš, stále lépe“, není pro
doprovázení lidí s demencí vhodný. Vývojový model orientovaný podle životního běhu
naproti tomu nabízí následující přednosti:
Zaprvé: je vývoj možný trvale až do smrti člověka. Zadruhé: zůstává otevřen směr
vývoje. A zatřetí se k sobě vztahují minulost, přítomnost a budoucnost člověka a mají
stejnou důležitost.

2.2 Ohrožená identita
Demence je onemocnění, které otřásá identitou člověka. Znejišťuje a ohrožuje
doposud ústřední pilíře identity. Abychom porozuměli rozsahu ohrožení, pomůže nám
pětisloupový model identity1, který se používá v integrativní terapii.

1
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3. Lékařské a ošetřovatelské aspekty

Podle tohoto modelu se identita zakládá na následujících pěti sloupech:
Tělesnost

Sociální síť

Práce a výkon

Materiální
zajištění

Hodnotové
postoje
a představy
3.1 Klinický obraz
Demence je syndrom, tedy skupina určitých příznaků nemoci, které jsou charakteristické
pro klinický obraz. Většinou je za tímto klinickým obrazem tatáž příčina, avšak průběh
nemoci je neznámý. Demence se vyskytuje jako důsledek onemocnění mozku,
které narušuje funkce mozkové kůry. Probíhá chronicky během měsíců či let a může
postupovat. K funkcím mozkové kůry, které mohou být zasaženy demencí, patří paměť,
myšlení, orientace, vnímavost, počítání, schopnost se učit, řeč a schopnost úsudku.
Většinou se k tomu přidává poškození kontroly emocí a sociálního chování, stejně
jako potíže s motivací. Stále těžšími se ovšem stávají také každodenní činnosti, jako je
umývání, oblékání, jídlo a používání toalety.

Demence ohrožuje minimálně tři z pěti sloupů. To mohou ozřejmit některé ukazatele.
První sloup, tělesnost, se stává křehkým. Například funkce mozku, na které se předtím
dalo samozřejmě spolehnout, postupně vynechávají nebo jsou omezeny. Sociální síť
je v důsledku nemoci volnější. Lidé s počínající demencí mají sklon se stahovat ze
sociálních kontaktů. Třetí sloup, práce a výkon, většinou s pokračující nemocí zcela
odpadá. Zda je dále nosný čtvrtý sloup, tedy materiální zajištění, je individuálně velmi
rozdílné. Totéž platí pro pátý sloup hodnotových postojů.
Pokud se stanou křehkými, nebo se dokonce zhroutí tři z pěti sloupů nesoucích identitu,
má to za následek dalekosáhlé znejistění. Abychom stabilizovali identitu lidí s demencí,
a tak podporovali jejich dobrý stav, je důležité je co možná nejlépe podporovat ve
všech pěti životních oblastech. Spirituální doprovázení se primárně soustředí na sloup
hodnotové představy/hodnotové postoje, avšak má dopad také na ostatní oblasti. Má
za úkol obezřetně posilovat život podporující hodnotové postoje, stávající a případně
i nové, které jsou rozhodující pro zvládání aktuální životní fáze. Podaří-li se to, může to
být cenný příspěvek k tomu, aby si také lidé s demencí mohli uchovat svou sebejistotu.

Předpokladem pro diagnózu demence je selhávání paměti a schopnosti myšlení při
současném snižování schopnosti zvládat každodenní aktivity, a to minimálně během
šesti měsíců.
Syndrom demence se objevuje při různých onemocněních a v závislosti na nemoci
probíhá dosti odlišně. Dvě nejdůležitější formy ve stáří jsou demence při Alzheimerově
chorobě a demence v důsledku uzávěru cév v mozku.
Demence způsobená Alzheimerovou chorobou vzniká různými změnami v mozku.
Začíná nenápadně a postupuje pomalu. Demence v důsledku uzávěru cév v mozku má
spíše náhlý nástup a probíhá po krocích. Důležité je správně diagnostikovat nebo vyloučit
nemoc, která stojí za syndromem demence, případně jiná onemocnění s podobnými
příznaky. Podle příčiny syndromu demence se zcela liší také léčba. K onemocněním
nebo poruchám, které mohou být zaměněny se syndromem demence, patří depresivní
poruchy, akutní zmatenost kvůli různým příčinám, snížení inteligence, duševní slabost
v důsledku narušených sociálních vztahů a chybějících možností vzdělávání a poruchy
způsobené medikamenty. Osoba přirozeně může být postižena několika různými
nemocemi.

2.3 Změněné hodnotové postoje
Lidé s demencí již samotnou svou existencí zpochybňují hodnotové představy naší
společnosti výkonu.
Poměřováno vysokým hodnocením samostatnosti, racionality a výkonnosti v naší
společnosti mohou lidé s demencí jedině selhávat. Nejsou v takovém stavu, aby mohli
svůj život samostatně organizovat, ani nejsou schopni podat výkon, který by jim přinesl
společenské ohodnocení. Vnímají sami sebe jako ty, kteří jsou na druhých závislí, často
dokonce jako zátěž pro druhé. Místo jejich intelektuálních schopností vstupuje do
popředí svět jejich pocitů.

3.2 Pohled na nemoc

Z hlediska hodnotových postojů spatřujeme těžiště spirituálního doprovázení v tom, že
se podporuje proces vývoje nových hodnotových představ. To je možné díky postoji,
který se orientuje podle židovsko-křesťanského obrazu člověka a trvá na důstojnosti
každého člověka. Závislost, nutnost přijímat a emocionalita, charakterizující život
nemocného člověka, jsou pokládány za hodnotnou a nezbytnou korekturu našeho
myšlení zaměřeného na výkon. To znamená, že doprovázející jsou ochotni přezkoumávat
své vlastní hodnotové představy a dát se proměnit setkáváním s lidmi s demencí.
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Péče o lidi s demencí prošla v posledním století vývojem od nihilistického pohledu přes
pohled optimistický až k pohledu realistickému.

odehrály krátce předtím. Ztrácejí ovšem schopnost vnímat něco v celistvosti nebo
poznat význam nějaké události.

Nihilistický pohled, na který narazíme zčásti ještě dnes, vidí demenci jako nemoc, při níž
nemocný člověk postupně mizí v nicotu, je mrtvý zaživa a společnost jej musí odsunout
do speciálních zařízení.

Svůj život už například nevnímají jako celek nebo mají čím dál větší potíže říci celou větu.
Význam slov, předmětů, míst a také lidí se může ztrácet. Lidé s demencí trpí tím, že se
odcizují sobě samotným, od jiných lidí, předmětů, aktivit a také od duchovní dimenze
života. Necítí se jako doma, ani u sebe ani ve svém okolí.

Optimismus se vyznačoval vynálezem nových léků, které otevíraly naději na uzdravení.
V této době byl pro péči o lidi s demencí vyvinut takzvaný trénink orientovaný na realitu,
pomocí něhož se děly pokusy tyto lidi přivést ke skutečnosti, jak ji vidí zdraví lidé.

Lidé s demencí touží po důvěrně známém. To, co může člověku zprostředkovat pocit
důvěrnosti, je určováno jeho životním příběhem. U lidí s demencí jsou významné
především roky jejich mladosti a aktivní doba jejich dospělosti.

Dnes aktuální realistický pohled vychází z toho, že k lidem s demencí se lze přiblížit
pomocí komunikace zaměřené na jejich pocity. Tak má být vybudováno porozumění
pro vnitřní realitu lidí s demencí. Tento vnitřní svět je charakteristický silnými pocity, jako
je úzkost, znejistění a stud.

Ženy chtějí často odejít domů, protože se jejich život do značné míry odehrával doma
a měly tam svou oblast odpovědnosti. Jen těžko se sžívají s cizím prostředím, např.
s ošetřovatelským zařízením.
Muži byli ve svém životě díky svému zaměstnání a spolkovému životu více zaměřeni
směrem ven. Proto je pro ně, jak se zdá, snadnější poradit si s cizím prostředím.

3.3 Vnímání sebe sama u nemocných

Vytvořit pro lidi s demencí pocit důvěrně známého je důležitým pečovatelským úkolem.
Doprovázející osoby mohou důvěrnost vytvořit tak, že budou k nemocnému člověku
přistupovat s postojem prozrazujícím, že tomuto člověku chtějí porozumět. To vyžaduje
hledání a zkoušení opírající se o vědomosti, schopnosti, kreativitu a trpělivost.

Vyprávění lidi s počínající demencí ukazují, že tyto změny u sebe vnímají a reagují na ně.
Před ohrožením, které prožívají, se pokoušejí na jedné straně chránit, na druhé straně
se s ním vyrovnat a integrovat ho do svého života. Nacházejí se někde mezi úsilím
o sebeuchování a pokusem přizpůsobit se změnám, jež u sebe pociťují.

Dalším důležitým úkolem je trpícímu člověku zprostředkovat útěchu. Skrze utěšování
a přijímání útěchy vzniká společenství. V takovém společenství může bolestivá
zkušenost nemoci získat svůj význam. Při péči o lidi s pokročilou demencí a při jejich
doprovázení lze pěstovat společenství tím, že prostředkujeme útěchu prostřednictvím
těla – dotykem, společným nasloucháním hudby, zpěvem, tancem nebo pohupováním.
Tím může osoba trpící demencí zakusit pocit návratu domů.

Zatímco jedni se spíše pokoušejí tyto změny podceňovat a svou zapomětlivost například
svádějí na své stáří, druzí bezprostředně vnímají poškození ve svém mozku jako takové.
Existují lidé, kteří se pokoušejí se před tímto ohrožením chránit a žít dál pokud možno
tak, jak byli zvyklí. Jiní se s tím vyrovnávají a dávají najevo svůj strach, že ztratí kontrolu
nad svým životem nebo svůj sociální statut a stanou se neužitečnou zátěží. Mnoho
nemocných na začátku své nemoci zkouší svou zapomnětlivost a své úzkosti před
druhými utajit. Teprve když obtíže přetrvávají, nebo se dokonce zhorší natolik, že mají
citelný dopad na běžný den, vyprávějí o tom druhým a hledají pomoc. Přitom stále
znovu dochází k tomu, že jim není sdělena a vysvětlena diagnóza jejich nemoci.

Obzvlášť bolestná zkušenost utrpení spočívá v pocitu, že se život stal nesmyslným. Lidé
s demencí často touží po konci svého života, a dokonce uvažují o sebevraždě. Darovat
lidem s demencí útěchu znamená dát jim zakusit krásu, dobrotu, přijetí a lásku.

Jsou také lidé, kteří zvažují svůj život ukončit, dokud ještě mohou. Je tedy důležité si
uvědomit, že lidé na začátku demence vnímají změny způsobené touto nemocí, avšak
velmi rozdílně s tím zacházejí.

3.4 Zkušenosti utrpení
Ani lidé se silně pokročilou demencí nejsou prázdní, bez ducha, jak to implikuje slovo
„de-ment“. To ukazují jasné momenty, v nichž lidé s pokročilou demencí zejména při
blízkých mezilidských kontaktech řeknou několik slov či vět, které vyjadřují, že svou
situaci vnímají, nebo si někdy dokonce vzpomenou na události či setkání, jež se
18
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4. Shrnutí
Předpoklady, z nich při duchovním doprovázení lidí s demencí vycházíme, je
možné na základě výše uvedených teologických, psychologických, zdravotnických
a ošetřovatelských výkladů shrnout následovně.
 Na základě židovsko-křesťanského obrazu člověka a Boha trváme na nezcizi‑
telné důstojnosti každého člověka nezávisle na jeho tělesném, duševním nebo
duchovním stavu.
 Ústřední je pro nás osoba. Uznáváme člověka s demencí jako plnohodnotného
partnera, kterého si vážíme. Jsme ochotni se měnit a měnit také své hodnotové
představy o něm. Orientujeme se na jeho zdroje, jejichž rozvoj je možný až do
smrti.
 Tím, že přiznáváme hodnotu odkázanosti na druhé, přijímání a emocionalitě, při‑
spíváme duchovním doprovázením ke stabilizaci identity lidí s demencí.
 Na pozadí svého křesťanského charakteru spirituality jsme otevřeni pro duchovní
dimenzi, jak se manifestuje v životních příbězích i současných zkušenostech
těch, které doprovázíme.
 Hlavním úkolem duchovního doprovázení spatřujeme v tom, že lidi s demencí
potěšujeme v jejich utrpení. Zkušenosti společenství, spolehlivé prostředí a také
důvěrně známé náboženské rituály, které vytvářejí souvislost s životním příběhem
doprovázených, mohou zprostředkovat smysl a bezpečí.
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Část 2: Praxe
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1. Setkání s lidmi s demencí

1.1 Osobní postoj
Diagnóza demence vyvolává úzkost a znejistění nejen u lidí, kteří jsou touto nemocí
zasaženi. Také pro rodinné příslušníky, přítelkyně a přátele i pro odborný personál
znamená konfrontace s tímto obrazem nemoci velkou výzvu. Přemýšlení o osobním
postoji, který zaujímáme vůči syndromu demence i lidem touto nemocí postiženým,
se ukazuje být ústředním předpokladem pro setkávání s lidmi s demencí. Klademe
si například otázku, zda bytí s demencí může být stejně smysluplným způsobem bytí
jako dětství, dospělost či aktivní stáří. Nemoc nás nutí k tomu, abychom promysleli svůj
vztah k výkonu a samostatnosti, ale také význam závislosti, emocionality a přijímání.
Nárůst onemocnění demencí ve stáří nás zve k tomu, abychom reflektovali své obrazy
a představy o stárnutí, nemoci a pomíjivosti a uvědomili si vlastní hodnotové představy.
Při setkání s lidmi s demencí je nevyhnutelné porozumění tomu, že stáří, nemoc,
a dokonce i demence patří k životu.
Při duchovním doprovázení lidí s demencí je centrální základní přesvědčení, že každé
setkání mezi lidmi má spirituální charakter. My všichni jsme Božím stvořením. My
všichni máme své nezaměnitelné příběhy, v nichž lze najít Boží stopy. Naše životní
příběhy jsou určovány vírou, pochybností, láskou, nenávistí, nadějí a strachem. Jsme
zváni k tomu, abychom k lidem s demencí přistupovali se vší otevřeností a ryzostí
jako k nezaměnitelným lidem, věnovali se jim a byli ochotni je vidět jako plnohodnotné
lidi a učit se od nich. Svět člověka s demencí je cizí nejen jemu samotnému, ale
také rodinným příslušníkům a odbornému personálu. Když lidi s demencí duchovně
doprovázíme, musíme proniknout do jejich světa a dobře se s ním seznámit. Musíme
poznat jejich onemocnění i jejich prožívání.
Lidé s demencí se zejména na počátku svého onemocnění pokoušejí různým způsobem
zvládat každodenní změny, které vedou ke stále novým hranicím a omezením. Později
žijí lidé s demencí stále více ve své minulosti. Zkušenost stále většího odcizení je pro
nemocné lidi stejně tak bolestivá jako pro osoby, které jsou jim nablízku. Je důležité
brát vážně nemocné i jejich individuální způsob, jak zacházejí s nemocí. Máme je
respektovat a vážit si jich v tom, jak se cítí a jak se vyjadřují. Mnohé věci nám budou
připadat cizí a nepochopitelné. Není našim úkolem je hodnotit. Spíše potřebujeme
otevřený postoj, na základě něhož se pokoušíme tomuto chování porozumět. Musíme
se naučit vcítit se do lidí, kteří se noří sami do sebe, stejně jako se musejí naučit rodiče
vcítit se do svých dětí. Ve vztahu k druhým lidem zakoušejí lidé s demencí, že je jejich
důstojnost respektována a brána vážně. Prostřednictvím otevřených vztahů plných
porozumění zakoušejí blízkost a útěchu ve svém utrpení. Také jejich rodinní příslušníci
jsou odkázáni na vztahy k druhým lidem plné útěchy a porozumění.
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K reflexi vlastního postoje patří také uvědomění si vlastního rozpoložení. Lidé s demencí
vnímají náladu ošetřujícího člověka a ta má dopad na jejich stav.

krátce předtím, mohou znejišťovat. Doprovázející lidé navíc musejí porozumět tomu, že
lidé s demencí někdy komunikují současně v minulosti i v přítomnosti.
Řeč pečující osoby – ať už hovoří švýcarskou němčinou, němčinou nebo s nějakým
cizím akcentem – může u lidí s demencí vyvolat nezamýšlené reakce. Tak může
německý jazyk vzbuzovat vzpomínky na traumatické válečné zážitky nebo cizí švýcarský
dialekt může připomenout nějakou lásku z mládí. Při péči o lidi s demencí v Izraeli, kteří
pocházejí z Německa nebo jiných evropských zemí, se ukázalo, jak významná je znalost
jazyka příslušných zemí původu a také znalost zkušeností spojených s tímto původem.

1.2 Komunikace na všech úrovních

1.2.1 Verbální komunikace
Mnohem více než otázky pomáhají příběhy a zprávy, které mají vztah k životu protějšku.
Nevadí, že osoba s demencí všemu nerozumí. Bude se z této zprávy těšit a bude chápat
a prožívat pocity obsažené v tomto vyprávění. Tak získá dojem, že sem patří. Snad se
v tom dokonce sama se svým příběhem najde a my můžeme přispět k tomu, že se
na chvíli cítí v celosti a jako doma. Vyprávění příběhů vede k prožívání společenství,
a poskytuje tak útěchu a pocit příslušnosti a sounáležitosti.

Pro lidi s demencí se v důsledku narušení různých funkcí mozku stává komunikování
očividně náročnějším. Předpokladem dobrého doprovázení je proto adekvátně
přizpůsobená komunikace. Ta může vzniknout tehdy, když je ošetřující osoba
přesvědčena o tom, že člověk navzdory svému onemocnění tu je a zůstává uchován
jako osoba. V rozhovoru potřebují lidé s demencí naši neomezenou pozornost a celou
naši přítomnost. Čas a klid jsou důležitými předpoklady pro rozhovor bez napětí a stresu.
Kontakt by neměly rušit ani zvuky rádia nebo televize. Zvuky, které člověk s demencí
nemůže zařadit, mu způsobují námahu, mohou ho přivést k neklidu, nebo dokonce
vzbudit agresi. Je-li přítomna třetí osoba, nemá se hovořit o nemocném člověku, nýbrž
s ním.

1.2.2 Neverbální komunikace
Dalším aspektem v komunikaci s lidmi s demencí je neverbální komunikace. Jedná se
o tělesný postoj a řeč těla. Prozrazuje mnohem víc, než tušíme. Neverbální komunikací
se vyjadřuje náš vnitřní postoj, pro který mají lidé s demencí jemný cit. Nervózní mnutí
rukou nebo hraní s prsty může rozhovor narušovat, zatímco uvolněný, otevřený postoj
setkání a rozhovor podporuje.

Důležité je, abychom s lidmi s demencí jednali jako rovný s rovným, dívali se jim do očí,
oslovovali je, vyslovovali jejich jména a sami se představili. Podání ruky, opatrný dotyk
ruky nebo ramene může podpořit navázání kontaktu.
Pomalé a zřetelné mluvení, užívání jednoduchých slov a krátkých vět či připuštění pauz
pomáhá lidem s demencí podílet se na rozhovoru a podporuje je – a studie ukazují,
že dokonce u pokročilé nemoci – v tom, že se sami vyjadřují. Pomocí může být také
doplňování slov, která osoba s demencí sama nenachází, a opakování jejich vět či
tázání se na ně. Vhodné jsou otázky, které začínají slovy „kdo“, „co“, „jak“, „kdy“, „kde“.
Naproti tomu nevhodné jsou otázky jako „k čemu“?, „proč?“ nebo „s jakým úmyslem?“.
Lidé s demencí jsou tím přetěžováni.

Je-li rozhovor při pokročilé demenci nemožný nebo už jen velmi omezeně možný,
získává řeč těla na významu. Lidé s demencí reagují na tělesnou blízkost a na melodii
naší řeči; všimnou si, hovoříme-li o něčem smutném či krásném, i když nemohou
pochopit význam slov. Dotyky mohou působit blahodárně a jsou při setkávání s lidmi
s demencí důležité. V dotyku spočívá síla, která přechází z jedné osoby na druhou.
Může vyjadřovat přátelskou blízkost a láskyplnou náklonnost. Může dávat sílu nebo
také sílu zakoušet. V pozitivním případě je obyčejně výrazem niterného vztahu mezi lidmi
a jako zástupný dotyk také výrazem niterného vztahu mezi Bohem a člověkem.

Důležité je kontrolovat, zda člověk s demencí výpovědi porozuměl. Může se to dít tak,
že dáváme pozor na to, jak reaguje. Ano či ne často nejsou dostačující odpovědí.

 Muž sedí zhroucený do sebe a pláče. Pečovatelka jej osloví. Jeho mimika se
mění. Pečovatelka se ptá, zda se smí dotknout jeho zad. Opatrně a s rozdílným
tlakem začne kreslit na jeho záda osmičku. „To je ležatá osmička“, říká při tom,
„to znamená nekonečnost. Jste nekonečně milován.“ Pláč přestává, muž po‑
malu zvedá hlavu a jeho obličejem prokmitne tichý úsměv.

 Ženu, která nepokojně chodí místností sem a tam, lze například oslovit násle‑
dujícími slovy: „Co hledáte, paní X?“ Na otázku, proč je tak neklidná, by možná
nevrle odvětila, že je přece úplně v klidu.
Asociace pomáhají nemocným lépe porozumět otázkám. Proto je pomocí, když se
ukáže to, o čem se právě hovoří: například se společně dívat z okna, když se mluví
o počasí, nebo osobě s demencí při otázce, zda by se chtěla napít, podat její sklenici
na pití. Přitom není důležité, zda je odpověď podle našeho chápání správná nebo
nesprávná. Upozornění na rozpory nebo nelogické odpovědi konfrontuje lidi s demencí
s jejich nedostatky. Také otázky týkající se toho, co bylo sděleno nebo co se odehrálo
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také probouzet vzpomínky, které jsou tísnivé. Může připomenout například láskyplné
objetí matky, ale také hrozivou blízkost přísného a bezcitného učitele.

1.3 Zvládat každodennost
To, co je pravidelné a spolehlivé, co se opakuje a lze znovu rozpoznat může osobám
s demencí zprostředkovat stabilitu a zásadně přispět k jejich dobrému stavu. Rituály
usnadňují zvládání běžného dne. Opakující se průběh dne dává oporu a bezpečí.
V institucích, v nichž se na péči o lidi s demencí podílí více osob, je nutné dbát na to, aby
se dohodlo místo a čas, forma a průběh těchto rituálů. Osobní zájmy, životní témata,
povolání nebo záliby lidí s demencí mohou dávat podněty pro utváření každodenních
rituálů. Rituály ustavují smysl, dávají pocit ochrany a důvěrnosti. Lidé s demencí pak cítí
bezpečí a porozumění.

1.2.3 Paraverbální komunikace
Třetí formou komunikace je paraverbální komunikace. Máme tím na mysli pocity, s nimiž
přistupujeme k jiným lidem. Vyjadřují se především v tónu našeho hlasu. Hlas, který
vyzařuje náklonnost a přátelskost, úsměv a dobromyslný pohled jsou často klíčem ke
zdařilému rozhovoru. Také humor pomáhá. Smích je jednou z prvních komunikačních
forem, které se učí dítě a které rozumí také člověk s demencí, a to i při pokročilé nemoci.
Humor osvobozuje a uvolňuje, pokud nemocný člověk nemá pocit, že je vysmíván.
Humor je úlevou jak pro pečující, tak pro nemocné.

Při setkávání s lidmi s demencí je nutné se na ně zcela zaměřit a přizpůsobit se jejich
tempu a jejich momentálním pocitům. Maličkosti se mohou náhle stát důležitými
a naplánované úkony se mohou opozdit. Například hodinky na zápěstí ošetřující osoby
nebo šperk mohou vyvolávat vzpomínky, kterým se osoba s demencí chce neprodleně
věnovat. To pak vyžaduje posunutí plánované snídaně nebo vycházky. Jde o to žít
s naším protějškem v jeho „teď a tady“. Co bylo včera nebo před třiceti roky, je pro něj
dnes reálné. Člověk s demencí žije vždy v čase, který je momentálně v jeho vědomí
přítomný.

Velkou výzvou v kontaktu s lidmi s demencí je hledání smyslu za zdánlivým nesmyslem
a zmatením. Pocitové rozpoložení osoby s demencí nám většinou dává klíč k porozumění.
 Když paní se šťastným obličejem tvrdí, že je těhotná, je její momentální nálada
určována spokojeností a hlubokým štěstím. Budeme na to tedy reagovat, při‑
stoupíme na tuto její rovinu a nebudeme jí dokazovat, že je na těhotenství už
příliš stará.

Lidé s demencí mají být v běžném dni doprovázeni tak, aby nebyli přetíženi a dostali čas,
který potřebují. Nesmějí být však ani nevytížení. Co osoba s demencí může dělat sama,
to jí má být svěřeno. Zkušenost, že něco zvládla sama, posiluje její sebehodnocení.
Možná musíme někoho na začátku nějakého úkonu nebo činnosti vést, než se vrátí zpět
vzpomínka. Manželka muže s demencí si může třeba sama čistit zuby a nechat jej při
tom přihlížet, než si on sám vezme kartáček na zuby a zuby si vyčistí.

Obrazy, které mají lidé s demencí před očima, jsou v jejich světě a v jejich vnímání reálné
a mohou vyvolávat úzkosti nebo pocity štěstí. Těmto obrazům a za nimi se skrývajícím
pocitům se musíme citlivě věnovat. Sice je nevidíme, ale můžeme vnímat jejich působení
na osobu s demencí. Musíme se zabývat především úzkostmi, abychom společně
s naším protějškem mohli hledat východisko.

Při každodenních činnostech je vždy nezbytné respektovat důstojnost nemocných.
K tomu patří také to, že si uvědomíme jejich pocit studu, i když si už na jisté formy
nedávají pozor nebo už částečně ztratili cit pro správné chování.

 „Tam nahoře v rohu sedí černý muž a dívá se tak zle“, říká vystrašený muž.
Uklidňující odpověď může znít: „Já toho pána nevidím, ale vidím, že máte strach.
Otevřeme okno, aby mohl zmizet? Než odejde, zůstanu tu s vámi.“
Pokud obrazy vyvolávají momenty štěstí, radujeme se také, pojmenováváme štěstí
jménem a povzbuzujeme osobu s demencí, aby radosti propůjčila výraz, například
zpěvem, smíchem nebo tancem. Mají-li lidé s demencí možnost vyjádřit své pocity, svou
radost, strach, smutek nebo zlost, cítí bezpečí a oporu. Cítí se být setkáním potěšeni
a jejich důvěra v doprovázející lidi se posiluje.

1.4 Objevovat zdroje
Zdroji rozumíme síly, schopnosti, rezervy a možnosti, které člověk může použít při
utváření a zvládání svého života. Zatímco problémy, omezení a obtíže člověka s demencí
obvykle otevřeně vycházejí najevo a jsou známé, jeho zdroje je nutné teprve objevovat.
Podporou těchto zdrojů je posilováno jejich sebehodnocení a jejich pocit méněcennosti
redukován. Vnímat a podporovat zdroje člověka znamená jej vnímat celostně.

Lidé s demencí vnímají také naše pocity. Jsme-li smutní nebo přetížení, stává se
nezřídka, že proběhne výměna rolí a oni se pokoušejí nás utěšovat.

Lidé s demencí musejí být na změny připravováni pomalu. Dezorientace kvůli změně
místa může být příčinou nepokoje, úzkosti nebo agrese. Výlet však také může probudit
vzpomínky na něco známého a být pro člověka s demencí příjemný. Není vhodné chtít
učit lidi s pokročilou demencí něčemu novému. Je ale důležité být trvale otevřený pro
schopnosti, které už se zdály být ztracené, ale náhle se opět mohou objevit, vážit si jich
a vnímat je jako zdroje. Blízká mezilidská setkání mohou způsobit, že se na krátký čas

Všechny tři roviny komunikace - verbální, neverbální a paraverbální - se musejí
shodovat. Naše poselství má být jasně a jednoznačně předáno. Je důležité, abychom
byli v komunikaci s lidmi s demencí autentičtí.
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znovu vynoří schopnosti, s nimiž už nikdo nepočítal. Může se například stát, že žena,
která se už sama neumí obléci, při karetní hře nejen správně hraje, ale také správně
sečítá a píše hrací body.

1.6 Zacházení s obtížemi
Lidé s demencí mohou mít výbuchy hněvu, projevovat agresivní chování a neklid. Muž
s demencí by nejraději vyletěl z kůže, protože si stále uvědomuje nové hranice, přes
velké úsilí se dopouští chyb, bývá neschopen odpovědět nebo musí zjistit, že už nemůže
provádět jednoduché činnosti.

Pocity a popudy jsou důležitými zdroji, z nichž lidé s demencí mohou čerpat. Pocity jsou
spontánním výrazem rozpoložení, reakcí na prožité nebo na setkání. Lidé s demencí
jsou při vyjadřování svých pocitů opravdoví a spontánní. Jejich radost je nakažlivá, zlost
je nabita energií, smutek je hluboký a náklonnost silná. Těmito citovými hnutími sami
sebe pociťují a cítí se být silní.

Agrese může mít mnoho příčin. Často koření z frustrace, která se objevuje, když už
se člověku nedaří se v běžném dni adekvátně chovat. Může také znamenat, že někdo
jen s námahou vyjadřuje své pocity diferencovaněji. Snad již nedokáže zařadit chování
druhého člověka. Nebo někdo upadne zpět do vzorce chování, které mu v dětství
přinášelo pozornost a podporu. Vést diskuse nebo vyjadřovat kritiku nikam nevede.
Agresi lze předcházet tím, že si uvědomíme její příčinu, například zaznamenáváním
výbuchů hněvu, které může odhalit jisté vzorce.

Popudy jsou impulsy, které určují jednání člověka: silná vůle, smysl pro řád nebo
například spořivost jsou spouštěči lidského jednání, konání nebo nekonání. To, co se
příslušná generace osob s demencí naučila nebo co platilo jako norma, co bylo v rodině
obvyklé nebo co daný člověk během svého života zvnitřnil, to formovalo také jeho
popudy. K tomu patří například nutnost všechno dojíst nebo zbytečně nešpinit prádlo.
Tyto zvnitřněné zásady jsou součástí životního příběhu člověka a uplatňují se v běžném
dni. Pro člověka s demencí jsou motorem jeho jednání.

Je zajímavé, že se agrese objevuje často v týchž situacích a pečující osoby většinou
reagují stejným způsobem. Je možné tu s fantazií experimentovat a změnit vlastní
chování či denní plán tak, aby agrese již nebyly vyvolávány. Může pomoci dotyčného
oslovit a naslouchat mu, zachovat klid, otevřít zavřené dveře a doprovodit agresivního
člověka ven. Agrese nejsou zásadně negativní. Také ony jsou zdrojem podporujícím
člověka v tom, aby zvládl situaci. Agresi nesmíme brát osobně nebo ji vnímat jako
urážku.

Předpokladem porozumění člověku je poznat jeho pocity a popudy a vědomě na ně
brát ohled v utváření každodenního života

Trvalé přetížení osoby trpící demencí však může také vést k tomu, že se stáhne, utichne
nebo se stane depresivní. Proto je důležitá společenská a útěšná blízkost druhých lidí.
Je výzvou být lidem s demencí nablízku, aniž bychom je omezovali, poskytovat jim
možnost se stáhnout, ale vždy tu být pro ně, když se cítí být ztraceni a dostanou strach.

1.5 Poznat životní příběhy
Velkým bohatstvím zkušeností pro lidi s demencí jsou události z jejich životních příběhů,
které si zapamatovali a které odpovídají jejich momentálnímu obrazu, který o sobě mají.
Pečovatelé proto potřebují mít představu o tom, kdo osoba s demencí je. Musejí znát
jak jejich životní příběh, tak i jejich aktuální situaci. Základem pro doprovázení je poznat
nejdůležitější údaje a fakta životního příběhu, třeba v rozhovoru s rodinnými příslušníky
a přáteli. Životní příběh navíc musí být zasazen do politických, hospodářských,
náboženských a sociálních dobových souvislostí. Tím se vytváří celkový obraz o dané
osobě, který je v kontaktu s ní důležitý.

1.7 Uznat vlastní hranice
Vývoj demence trvá často mnoho let. Týká se nejen nemocného člověka samotného,
nýbrž ve zvláštní míře také jeho nejbližšího okolí. Rodinným příslušníkům někdy připadá,
jako by ztráceli milovaného člověka ještě za jeho života. Pociťují velký smutek nad tím,
že člověk krok za krokem mizí, třebaže ještě žije. Proto je nesmírně důležité, aby si
tito příslušníci uvědomili své meze, akceptovali je a hledali pro sebe podporu. Pocity
viny, chyby, strachy ze selhání a smutky musejí být tematizovány, aby se do starosti
o člověka s demencí a snahy o jeho zaopatření nevmísil tichý odpor nebo hněv. To by
se totiž protivilo úmyslu ulehčit nemocnému členu rodiny cestu skrze nemoc a zbytečně
by to zatížilo vztah. Rozhovory s odborníky, jinými lidmi s podobným osudem nebo
návštěva svépomocné skupiny při tom mohou být důležitou pomocí. Také odborní
pracovníci potřebují možnost reflexe svých pocitů a prožitků mezi sebou nebo pod
odborným vedením.

Žena narozená v roce 1923, pocházející z venkovského prostředí a chráněných
a strukturovaných rodinných poměrů, je formována jiným způsobem než žena stejného
roku narození, pocházející z dělnického prostředí na předměstí, jejíž dětství bylo
zastíněno alkoholismem násilnického otce. Nadto získávají velkou hodnotu všechny
příběhy a anekdoty, které vypráví samotný člověk s demencí. Ani zde nejsou na
místě hodnocení či korektury. Matka s demencí například vypráví květnatými slovy
a s rozzářeným obličejem příběh o svém prvním polibku. Dříve tento zážitek podávala
zcela jinak. To, jak ho líčí dnes, je pro ni nyní pravdivé.
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2. Duchovní doprovázení v běžném dnu

2.1 Obeznámit se s každodenním životem

2.1.1 Péče o tělo
Lidé s demencí by měli mít možnost vykonávat péči o své tělo co možná nejdéle
sami. K tomu je nutné empatické navádění. V tomto velmi intimním setkávání se ve
zvláštní míře projevuje náš postoj a hodnocení. Ritualizací péče o tělo lze nemocnému
zprostředkovat pocit, že je vítán. Natírání rukou a nohou krémem nabízí možnost
vyjádřit lidem s demencí, jak si jich vážíme, a niterně je podporovat ve smyslu biblického
zaslíbení: „V mých očích jsi tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval.“
Velmi opatrně by se mělo zacházet s tělesným kontaktem. Každý člověk má jinou
citlivost vůči tomu, kolik blízkosti chce a může připustit. Tělesný kontakt je nejsnáze
možný přes ruce, ramena, týl a záda. Reakce na něj nám dávají cenné signály, kolik
blízkosti je přiměřené projevit. Na přední části lidského těla jsou nejintimnější zóny,
kterých se musíme dotýkat s největším respektem. Jednou z možností, jak zjistit, jak
by se chtěl člověk s demencí umývat, je nejprve nechat jeho ruce dotýkat se vody
a pozorovat, jak se poté chce umývat. Vlhká žínka v obličeji může působit jako ohrožení,
naopak cákání rukama ve vodě probouzí hravým způsobem životní radost.
Při péči o tělo je zapotřebí odlišovat to, co je nezbytné, od toho, co je sice žádoucí, ale
může být odsunuto. Každopádně by se při mytí a čištění zubů mělo zamezit nátlaku.
Péče o tělo by se nejlépe měla provádět tehdy, když je dotyčný člověk v nejlepší denní
formě.
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Péče o tělo může zprostředkovat, že si člověka vážíme

Oděv chrání a dává bezpečí

Impulsy pro praxi

Impulsy pro praxi

 Respektovat rytmus člověka s demencí a upravit podle toho denní plán.

 Výběr oblečení redukovat na dvě možnosti.

 Péči o tělo provádět hravě.

 Vzbudit radost z oblékání, avšak nikoho nezesměšňovat, resp. nevystavit ho
posměchu.

 Krémování rukou a nohou ztvárnit jako ranní rituál.

 Umístit bednu s klobouky, oděvy a doplňky.

 Pro posílení použít hmaty z reflexní masáže zón nohou.
 S dotyky zacházet opatrně a dávat pozor na reakce.

2.1.3 Vaření
Vaření a pokrm mají pro všední den člověka centrální význam. Příprava jídel je dobrou
příležitostí dát se do hovoru s lidmi s demencí, prožívat společenství, poznávat jejich
životní příběhy a navazovat na něco důvěrně známého. Při přípravě pokrmů jsou
zapojeny všechny smysly. Lidé s demencí někdy k údivu všech zúčastněných vyprávějí
o chutných jídlech a příslušných receptech. Vaří-li se podle starých receptů, probouzejí
se vzpomínky z dětství nebo mladší dospělosti, které obohacují společnou činnost.

2.1.2 Oblékání
Oděv chrání a zahřívá, a proto má pro dobrý pocit člověka velký význam. Humor
a kreativita jsou žádoucí, když lidé s demencí potřebují podporu při oblékání. Z této
aktivity se může stát zdroj konfliktů. Nějakou dobu trvá, než se vybere správné oblečení.
Osoby s demencí při tom nemají být přetěžovány.
Tak například mohou být připraveny dvě možné sady oblečení, aby si člověk s demencí
mohl sám vybrat, co by si chtěl obléknout, aniž by ovšem musel něco sestavovat
z celého sortimentu šatstva. Radost z oblékání je také možné vzbudit pomocí hry.

Vaření je kreativní zaměstnání a stimuluje všechny smysly

 Ve sdíleném bydlení pro lidi s demencí zaujme velký, starý věšák, na němž
visí klobouky a šály, kabáty a šátky různých barev a tvarů. Ty jsou k dispozici
všem a často nacházejí radostné uživatele. Oblíbené jsou zejména klobouky.
Ošetřovatelé doprovázejí obyvatelky k věšáku na šaty, nebo si ony samy vybírají
a pak si užívají možnost dotýkat se částí oděvu a nosit je.

 Ztvárnit vaření jako společenský zážitek.

Impulsy pro praxi

 Při volbě menu zohlednit staré, jednoduché recepty.

 V jiné skupině stojí na komodě se zrcadlem krabička na ozdoby s řetízky a bro‑
žemi. Také šperky, především ty velké a pestré, poutají pozornost obyvatelek.
2.1.4 Jídlo
Halenka nebo kalhoty obrácené naruby se mohou doma klidně nosit. Ve veřejném
prostoru je však důležité, aby lidé s demencí nebyli vystaveni posměchu. Proto je pak
vhodné provést nápravu. Zejména to platí také s ohledem na potřebu mnohých lidí
s demencí vysvlékat se do naha. Můžeme je chránit tak, že je zakryjeme dekou nebo
ji před nimi přidržíme. Plášť pokrývající ramena nebo šátek proměněný v přehoz lze
využít jako uvedení k rozhovoru o starostlivé Boží lásce, která nás obklopuje jako plášť.
Pokrývky hlavy jsou velmi oblíbené a mohou lidem s demencí zprostředkovat pocit
ochrany ve smyslu biblické výpovědi: „Ten, jenž tě chrání, nedříme a nespí.“
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Modlitba před jídlem byla a je v mnohých rodinách důležitou součástí kultury stolování.
Jako společné zahájení tato modlitba zdůrazňuje společenství a je poděkováním za
jídlo. Když společně sedíme a jíme při pěkně prostřeném stole a nabíráme z mísy,
můžeme si připomenout někdejší rodinné společenství.

2.1.5 Procházky a výlety
Procházky a výlety poskytují příležitost k pohybu. „Vyjdi, mé srdce, a hledej radost“,
zpívá se v jedné známé a oblíbené lidové písni. Ve volné přírodě se dají pozorovat
zvířata, lidi, krajiny a předměty. Osoby s demencí dokážou až dětsky žasnout. Když
vnímají pohyb svého těla a pestrost přírody, prožívají cenné okamžiky, které prostředkují
blízkost a umožňují normalitu. Také je známo, že existuje souvislost mezi smyslovou
zkušeností a prožíváním smyslu. Mohou se probouzet vzpomínky a vznikají rozhovory.
Procházky mohou upokojit neklidné lidi s demencí se sklonem utíkat, zatímco jízdy
autem a s nimi spojená hektičnost vyvolávají silné úzkosti.

V praxi se ukazuje, že společné stolování lidí s různým stupněm demence může
podporovat sociální zdroje. Nemocní lidé o sebe navzájem starostlivě pečují a při tom
zažívají pravé společenství. V jedné studii bylo pozorováno, že ve skupině lidí s různým
charakterem demence, sedících kolem domácího stolu, se osoby, u nichž byla demence
nejméně pokročilá, starali o to, aby se všichni najedli dost. To fungovalo nejlépe tehdy,
když nebyla přítomna žádná ošetřující osoba, a trochu méně dobře tehdy, když se
pečující osoba účastnila v civilním oblečení. Jakmile se ošetřující osoba posadila ke stolu
v pracovním oblečení, ponořily se ženy opět do svého světa.

Někdy se lidé s demencí stávají neklidnými a agresivními, když jsou při procházce
vedeni, a tak zažívají ztrátu svéprávnosti. Pokud však ošetřovatelka při procházce sice
udržuje tělesný kontakt, ale jde půl kroku za doprovázeným člověkem, může si tento
člověk sám volit cestu, a tak částečně prožívá sebeurčení.

Pokud je pro lidi s demencí namáhavé jíst příborem, je možné zvážit přípravu jídel
tvořených kusy, které se dají jíst rukama (finger-food). Vyžadují-li lidé s demencí pomoc
při jedení, je nutné dbát na to, aby se tomuto úkolu věnovaly pokud možno tytéž osoby
a vyhradily si pro to dostatek času. Po čase ošetřující osoba zjistí, jak může člověka
s demencí nejlépe podporovat a co ho přivede k tomu, aby jedl víc. Úkolem pečovatele
je poznat chování nemocných lidí a zjistit, co jedí rádi, kdy jedí, kolik času k tomu
potřebují a kde je zapotřebí pomoc a podpora.

Smyslová zkušenost dává zakusit smysl
Impulsy pro praxi
 Umožnit zakoušení těla díky pohybu.

 V jednom domově vyprávěli o tom, jak jedna žena, která vyrostla v Bündnerských
Alpách, byla vždy během dopoledne neklidná, až se jednoho dne někdo z její ro‑
diny náhodně zmínil o merendě, jídle v 9 hodin. Nyní žena dostávala denně v 9
hodin kus žitného chleba a trochu vína ve džbánku. Tento rituál, který pro ni ošet‑
řující personál s láskou den co den připravoval, ji uklidnil.

 Při procházce jít půl kroku za doprovázeným.
 Setkáním s přírodou povzbuzovat smysly.
 Vnímat sám sebe jako součást stvoření a žasnout.

Vedle každodenních jídel jsou významná také sváteční jídla, především oslavy narozenin.
Jsou znamením toho, že je někdo darem pro společenství, že je hodnotný a Bohem
chtěný a milovaný.
Společné jídlo spojuje

2.1.6 Smysluplné činnosti

Impulsy pro praxi

Při zvládání všedního dne má velký význam práce a pomoc při práci. Samostatné
zhotovování předmětů může posilovat sebehodnocení lidí s demencí a napomoci jim při
nalézání smyslu. Z životopisu lidí s demencí se dozvídáme, že určité dny v týdnu pro ně
bývaly obzvlášť důležité: den určený pro praní, pátek, kdy se na statcích peklo, nebo
sobota, která byla coby příprava na neděli spojena s uklízením a koupáním ve vědru.
Z toho se dají pro lidi s demencí odvodit důvěrně známé činnosti. Je možné, že se
během práce vynoří vzpomínky na zážitky v dětství a mládí.

 Jídlo zahájit společně, například modlitbou před jídlem.
 Jíst při domácím stolu.
 Pokrmy nabírat z mísy.

 Při vyrábění malých, vonících mýdel z bylinek a květin například jedna žena s de‑
mencí začala vyprávět o tom, jak kdysi byla mladou statkářkou. Uváděla do‑
konce latinské názvy léčivých bylin a znala jejich použití. Na konci vyústil rozhovor

 Připravit pokrmy jako finger-food.
 Slavnostně ztvárnit zvláštní příležitosti, např. narozeniny.
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do úvahy o Božím stvoření a jeho rozmanitosti. Zářící oči vyprávějící ženy odrá‑
žely hluboce pociťovanou radost.

Hry nemají stanovený účel a poskytují životní radost

Společná práce, tvoření či zdobení místností podporuje v institucích prožitek společenství
a podporuje vzájemnou spjatost. Rozhodující je, aby práce byly pro dotyčné lidi
smysluplné a odpovídaly jejich schopnostem. Přílišné či nedostatečné vytížení lidem
s demencí nepomáhá.

Impulsy pro praxi
 Hry v kruhu posilují prožívání společenství.
 Hraní má být dobrovolné.

Smysluplná činnost posiluje sebehodnocení

 Přizpůsobit tempo hry člověku s demencí.

Impulsy pro praxi

 Dramatizovat jednoduché vyprávění pomocí zvuků, pohybů a materiálů.

 Začlenit smysluplné práce do průběhu dne.

 Spojit hry s lehkými míči nebo s kostkami z pěnové hmoty s cvičením při hle‑
dání slov, např. hledání názvu květin nebo států.

 Dbát na významné dny v týdnu.

 Hry u stolu s měkkým tkaninovým míčem (prstový nebo ruční fotbal).

 Objevovat zdroje: malování, kreslení, rukodělná činnost a práce
v domácnosti.

 Z deskových her se hodí především Halma nebo Člověče, nezlob se s velkými
figurkami.

 Najít práce vhodné pro muže a ženy, např. pracovní stůl se šrouby a hřebíky,
košík na šicí potřeby, náčiní na pletení, možnosti úklidu.

 Využít možnosti her venku: např. pouštění draka.

2.1.8 Pěstování vzpomínek
Předměty všedního dne, obrázky, fotografie nebo vůně působí na lidi s demencí
povzbudivě a pomáhají jim v nalezení stop jejich vzpomínek.

2.1.7 Hry
Hry mají zvláštní důležitost, protože nabízejí možnost naplnit čas bez stanoveného účelu
a bez tlaku na výkon. Při hře se může zapojit celé tělo. Dotyky jsou možné a posilují pocit,
že je člověk součástí společenství. Vzpomínky na zážitky z dětství a mládí poskytují pocit
důvěrnosti. Jednoduché hry s míčem dávají lidem s demencí pocit, že něco dokáží,
a osvobozují k srdečnému smíchu. Hry v kruhu posilují společenství. Při hraní venku se
dá dobře spojit prožívání přírody, pohyb a radost ze hry.

 Žena s demencí v domě s pečovatelskou službou už s nikým nemluví. Je o ní
známo, že dříve hodně cestovala. Dobrovolník, který ji pravidelně navštěvuje,
přinese fotky ze svých cest. Žena s ním o tom začne mluvit.
Vzpomínková krabice s předměty z minulosti, jako jsou hračka, dětské boty, kuchyňské
načiní, nástroje či fotky, může vzbudit asociace a rozběhnout rozhovor o minulosti.
Nebo mohou být v hmatové krabici, třeba krabici od bot, s otvorem zakrytým látkovým
pásem pro ruce schovány předměty, kterých se člověk s demencí může dotýkat
a uhodnout je: látka, kůže, drátěný kartáč, kusy dřeva. Nesmíme ovšem zapomenout,
že tmavá hmatová krabice by mohla vyvolat strach. Možná reakce je potom: „To vám
nahání strach, má to zůstat v krabici?“

Hry mají zdůrazňovat potěšení a mají být dobrovolné, protože ne každý člověk si hraje
rád. U některých osob s demencí může být hraní biograficky podmíněné a vyvolávat
stres, jsou-li s ním spojeny negativní zkušenosti. Navíc je zapotřebí sledovat tempo.
Rychlá hra může lidi s demencí přetěžovat.

Také v náboženském životě se nachází mnohé, co může podnítit rozhovor: fotografie
křtů a svateb, prvního přijímání, biřmování a konfirmace nebo obrázkové bible či figurky
svatých, růženec, modlitební knihy a zpěvníky, svíčky a kadidlo. Životní příběh je vždy
také příběhem víry, do něhož se otiskla naděje, důvěra a pochybování, zkušenosti Boží
nepřítomnosti i Boží blízkosti.
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Jednoduché otázky k obrázkům a předmětům mohou přivádět k životu minulost. Třebaže
člověk s pokročilou demencí dokáže hovořit už jen v krátkých, nesouvislých větách,
přece je ještě schopen se vyjadřovat. Jeho minulý život se ve vzpomínce stává opět
přítomným a pozorné naslouchání mu dává na vědomí, že je brán vážně a respektován.
Jistě se může stát, že pečovatelé z takových rozhovorů vycházejí jako obdarovaní.
Zápisník, v němž ošetřovatelé heslovitě zachycují to nejdůležitější, usnadňuje další cesty
do minulosti.2

poklad poskytuje útěchu a bezpečí. Hudba by měl být používána cíleně, a nikoli jako
trvalá zvuková kulisa v pozadí. Při naslouchání hudby lze rytmus převést do společného
pohupování, čímž vzniká soudržnost. Poslouchání staré taneční hudby třeba probudí
chuť tancovat a vyjádřit svou životní radost.
Světské a duchovní písně jsou zdrojem životní radosti
Impulsy pro praxi

Životní příběh je také příběhem víry

 Sbírat zpěvníky.

Impulsy pro praxi

 Používat jednotlivé sloky písní (velkým tiskem).

 Vzbudit vzpomínky pomocí obrázků, fotek, předmětů, vůní.

 Opakovaně zpívat jednoduché kánony.

 Zapojit všechny smysly: vůni, chuť, dotyk, sluch, cit a zrak.

 Pozvat členy pěveckého sboru ke společnému zpívání.

 Umístit vzpomínkovou krabici nebo hmatovou krabici.

 Pouštět hudbu z CD nebo pásku a společně poslouchat.

 Vyprávět za pomoci obrázkové bible a jiných podání biblických témat.

 Pomocí taneční hudby probouzet radost z tance.

 Používat karty s biblickými hesly vytištěnými velkým písmem.
 Zapojit figurky z jesliček nebo figurky svatých.
 Cvičení na nalézání slov s básněmi, příslovími, církevními písněmi nebo
příslovími.

2.2 Doprovázet při přechodech

 Umístit poznámkový sešit pro životopisné údaje.
2.2.1 Z noci do dne
Přechod z noci do dne a ranní nálada hrají ve všedním dnu člověka s demencí
významnou úlohu. První minuty často rozhodují o dalším dění během dne. Rytmus
člověka s demencí často neodpovídá rytmu lidí v jeho okolí. Pro mnohé lidi s demencí
je rychlá změna noci a dne obtížná. Probuzení je možné ztvárnit jako rituál tak, aby bylo
vyjádřeno, že nový den je darem pro každého člověka, i pro nemocného, a že je tento
člověk v bezpečí u Boha ve smyslu ranní písně: „Probouzí mě každé ráno, probouzí také
mé ucho“.3

2.1.9 Zpěv, hudba a tanec
Staří lidé často disponují velkým bohatstvím světských i duchovních písní, které rádi
zpívají, i když jim mluvení kvůli změnám v mozku činí potíže. Proto má smysl přinést jako
pomůcku staré zpěvníky z kostela a školy. Píseň často poskytuje příležitost k rozhovoru
o obsahu víry nebo o zkušenosti spojené s vírou, jako jsou svátky, procesí, tábory,
svátky. Společné zpívání, tancování, muzicírování nebo poslouchání hudby může dát
prostor mnoha dobrým vzpomínkám a probouzet příjemné pocity. Duchovní písňový
2
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Je důležité postupovat při buzení opatrně. Osvědčilo se mírně odhrnout závěsy a pustit
klidnou hudbu, dříve než osobu s demencí vzbudíme dotykem a vyslovením jejího
jména.

Literatura: Die Bibel in Bildern (Bible v obrazech) von Schnorr von Carolsfeld; Die Grosse
Bibelbilderbuch mit Zeichnungen (Velká biblická obrázková kniha s nákresy) von Kees de Kort,
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1998; Günther-Burghard, Barbara, Als ich Kind war (Když
jsem byla dítětem), Borgmann-Media, Dortmund 2005; Schmidt-Hackenberg, Ute, Anschauen &
Erzählen (Pozorovat & vyprávět) , Vincentz-Network, Hannover 2004.
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Každý nový den je dar

Večerní rituál uklidňuje a poskytuje bezpečí

Impulsy pro praxi

Impulsy pro praxi

 Pečlivé a opatrné buzení.

 Zklidnit sebe sama.

 Respektovat osobní rytmus nemocného.

 Odvážit se ticha a vydržet ho.

 Zavést každodenní ranní rituál.

 Používat večerní modlitby a písně z (církevních) zpěvníků.
 Společně si prohlížet obrázkové knihy.
 Předčítat nebo vyprávět známé příběhy.

2.2.2 Ze dne do noci

 Usnadnit usínání pomocí svítícího světelného zdroje nebo otevřených dveří.

Po dlouhém dni, který je často určován pocitem selhání a odcházení sil, se večerní
rituál může pro člověka s demencí stát centrální součástí denního programu. Při něm je
možné se věnovat jak pocitu ztroskotání, tak i pěkným zážitkům dne. Ve zvláštní míře
je nutné zohlednit také úzkosti, které se při stmívání objevují. Někdy se najde večerní
modlitba, kterou člověk s demencí zná a která mu pomáhá usnout. Také je možné
zformulovat jednoduchou modlitbu nebo předčítat nějakou známou. Mnohdy pomůže
objetí s houpavými pohyby. Uklidňující účinek má také čtení krátkých, jednoduchých
textů, básní, pohádek či biblických příběhů nebo zpívání večerní písně.

 Požehnání nebo pomazání znamením kříže na čelo nebo ruku.
 Dát do ruky příruční kříž. Možnost objednávky: Werbe Dienst-Vertrieb, HeinrichBaumann-Str. 7, 70190 Stuttgart

V poslední době byl znovu objeven rituál požehnání a pomazání. Také při doprovázení
lidí s demencí může být žehnání a pomazání pomocí, zejména ve fázi, kdy rozhovor už
není možný. Žehnající jednání je otevřené pro všechny lidi. Nevyžaduje kněžství, avšak
důkladné informace. Žehnání jakožto zaslíbení Božího požehnání vyjadřuje přináležitost
k Bohu a Ježíši Kristu. Je-li žehnání spojeno s tím, že je někdo pomocí vonného oleje
na čele nebo ruce označen křížem, stává se z požehnání pomazání. Je tím postaven
pod Boží ochranu.4

2.2.3 Příchod do instituce
Abychom člověku s demencí co možná nejvíc usnadnili přechod z vlastního bydlení do
instituce, je nezbytná důkladná příprava. První navázání kontaktu probíhá přednostně
doma v důvěrně známém prostředí. Při této příležitosti dostanou pečující osoby první
důležité informace o životním příběhu nemocného. Následně je možné zorganizovat
krátkou obhlídku v instituci spolu s rodinnými příslušníky nebo s důvěrně známou
osobou. Při společném rozhovoru se proberou příslušné otázky. Při tom je možné
se jednoduchými slovy zeptat také člověka s demencí na jeho rozpoložení ohledně
očekávaného stěhování.
Je-li nový pokoj krátce před nastěhováním zařízen známými předměty, přechod je tím
usnadněn. Nové prostředí je nutno přehledně uspořádat a především na začátku musí
být zajištěna vysoká míra kontinuity pečujících osob pomocí pečlivého personálního
plánování.
Nová obyvatelka je uvítána a přijata do společenství pomocí malého rituálu, jako je
například posezení u kávy, předání kytice nebo koše na uvítanou.

4
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Fáze přivykání vyžaduje zvýšenou přítomnost a pozornost ze strany doprovázejícího
personálu. Právě během první fáze je důležité zprostředkovat člověku s demencí

Literatura: Christiansen, Nils, Salbung in der Evangelischen Kirche – eine Handreichung (Pomazání
v evangelické církvi – příručka), Hamburg, AfOe, 2004.
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 To může například znamenat, že se pečovatelé shromáždí kolem postele zesnu‑
lého člověka, aby se s ním v tichosti rozloučili. Někdy se zapaluje svíčka a zesnu‑
lému se věnuje dobré slovo. Modlitba, píseň či požehnání krátký rituál uzavírají.
V pečovatelském týmu je možné se dotknout vzpomínek a pocitů v souvislosti
s umíráním a smrtí tohoto člověka. Případně lze k tomuto rozhovoru pozvat také
obyvatele domova. Oznámení o úmrtí se umístí na viditelném místě a zástupce
pečovatelského týmu se zúčastní pohřbu.

blízkost pomocí prosté přítomnosti. Flexibilním uspořádáním návštěv lze usnadnit
adaptaci na novou situaci také rodinným příslušníkům. Aby se od počátku otevřela
spolupráce s rodinnými příslušníky a dotvářela se ve vzájemné shodě, mají centrální
význam nabídky rozhovorů s rodinou.
Příchod do instituce vyžaduje zvýšenou pozornost

Pro rodinné příslušníky často vzniká po smrti člověka s demencí náhlá prázdnota,
zejména tehdy, když byla předtím péče časově a emočně náročná. V některých
církevních sborech, farnostech a církevních vzdělávacích střediscích se objevují nabídky
pomoci rodinným příslušníkům při zpracování toho, co prožili.5

Impulsy pro praxi
 Nabídnout první kontakt v důvěrně známém prostředí nemocného člověka.
 Umožnit obhlídku v instituci.
 Před nastěhováním zařídit pokoj předměty, které jsou nemocnému známé.

Loučení a opouštění vyžaduje hodně síly

 Rozvinout uvítací rituál, např. posezení u kávy, předání kytice.

Impulsy pro praxi

 Otevřené a flexibilní uspořádání návštěv.

 Vyrovnávat se s umírání a smrtí.

 Nabídky rozhovorů s rodinnými příslušníky.

 Připustit u nemocného člověka smutek a bolest.
 Společná návštěva hřbitova.
 Vystavit fotky z dětství a mládí.
 Zabývat se otázkami umírání a smrti prostřednictvím písňových veršů, modli‑
teb nebo liturgických textů.

2.2.4 Na prahu smrti
Rozloučení a opouštění jsou témata, která určují doprovázení lidí s demencí ve všech
fázích nemoci. Lidé s demencí si uvědomují změny ve svém okolí. Vnímají, když v jejich
nejbližším okolí někdo zemře. Na počátku onemocnění může společná návštěva
hřbitova nemocným pomoci vyjádřit svůj smutek a skrze pláč a nářek nalézat útěchu.
Doprovázející se přitom dozvídají detaily z života člověka, které se mohou stát podnětem
pro další rozhovory. Také verše z písní, modlitby, jako je Otčenáš, růženec, žalmové
verše nebo liturgické věty z posledního rozloučení umožňují uvedení k rozhovorům
o rozloučení a umírání. Přes vyprávění o smrti vlastních rodičů nebo prarodičů může
člověk vyjádřit svůj vztah k vlastnímu umírání. Postoj pečujících k otázkám umírání
a smrti je přitom zásadní. Lidé s demencí vnímají strachy druhých a pak se pokoušejí
je utěšovat.

 Pěstovat v institucích kulturu rozloučení.
 Nezapomenout na nabídky pro rodinné příslušníky zesnulých.

Fotografie rodičů, sourozenců, prarodičů, blízkých příbuzných a přátel vzbuzují
vzpomínky, které mohou být útěšné, zejména tehdy, když se někdo cítí být přenesený
do dětských dob a například volá rodiče. Fotky nedávno zesnulých naopak často více
matou, než pomáhají.
V mnoha institucích se pěstuje zvláštní kultura rozloučení, která umožňuje rozloučit se
se zesnulými jak obyvatelkám a obyvatelům, tak i pečujícímu personálu.
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2.3 Slavení svátků

2.3.3 Bohoslužba v kostele a v instituci

2.3.1 Neděle

Je dobře možné navštívit s člověkem s demencí bohoslužbu v kostele. Pokud zde tento
člověk usne, může to být znamením toho, že se cítí být nesen dobře známou hudbou,
nebo že na něj má atmosféra uklidňující účinek, a proto se cítí dobře. Naproti tomu
nepohodlné sezení, cizí prostředí nebo nezvyklá hudba mohou rušit a vyvést jej z vnitřní
rovnováhy.

Pro dnešní generaci lidí s demencí hraje neděle zvláštní úlohu v týdenním rytmu.
Náboženskou socializaci a původní prostředí určovaly zvyky a rituály, které je nutné
vypátrat. Přípravy na neděli, koupání v sobotu, pečení housek a uklízení, návštěva
hřbitova – to vše zanechalo hlubokou stopu a dává oporu a strukturu. Nedělní šaty
a slavnostně prostřený stůl, návštěva kostela, poslouchání duchovní hudby nebo kázání
v rádiu k tomu také patří, stejně jako odpolední návštěva s posezením u kávy nebo
procházka. Je-li možná návštěva bohoslužeb, nesmí chybět. Pro lidi s demencí je však
otázka „chcete jít na bohoslužbu?“ přetěžující, protože to pro ně znamená, že se musejí
pustit do něčeho neznámého a vydat se do cizího prostoru. Doprovázení bez nátlaku
a donucování je tu však podporou.

V různých institucích jsou nabízeny bohoslužby a náboženské oslavy pro lidi s demencí.
Po důkladných rozhovorech o potřebách a cílech této slavnosti provádí tým sestávající
z lidí z oblasti pastorace, ošetřovatelství, péče a terapie každý měsíc či každé čtvrtletí
jednu akci. Její charakter je většinou určován roční dobou nebo církevním rokem. Je to
nabídka pro skupinu až dvanácti účastníků.
 Světlá, prostorná místnost se zařídí tak, aby heslo slavnosti mohlo být umístěno
nebo naznačeno uprostřed prostoru. Účastníci jsou osobně přivítáni a infor‑
mováni o tom, kde se nacházejí a co je čeká. Úvod probíhá pomocí předmětů,
kterých je možné se dotýkat, cítit je, přivonět k nim nebo je ochutnat. Každé
osobě musí být vyhrazeno dostatek času, aby bylo možné probudit asociace
a vzpomínky a zahájit rozhovor. Jednoduchá, k tématu se hodící píseň je prů‑
vodcem slavnosti, v jejím centru je krátký a výstižně vyprávěný biblický text.
Otčenáš a požehnání tvoří závěr. Každý účastník obdrží malý dárek na rozlouče‑
nou (takzvaný B´haltis), který jej provází do dne.

Neděle je každotýdenní sváteční den
Impulsy pro praxi
 Příprava na neděli: upéct housku nebo koláč.
 Pěstovat nedělní zvyky: nedělní šaty, nedělní oběd, nedělní procházka.

Tým, který bohoslužbu připravuje, nemusí na sobě mít liturgický oděv, ale má mít
nedělní oblečení. Lidé s demencí si všímají vzhledu jiných osob.

 Umožnit návštěvu bohoslužeb.

Důležitým prvkem může být čtení nebo vyslovování známých textů. Například je
možné společně recitovat 23. žalm. Často je vhodné vylovit pouze první čtyři řádky
žalmu a ty pak v bohoslužbě několikrát zopakovat. Podle zprávy jedné pečovatelky
se také osvědčilo dokreslit žalmové verše jednoduchými gesty.
 První verš 23. žalmu se několikrát zopakoval, pokaždé s jiným důrazem. U kaž‑
dého slova se vždy jednou rukou obejmul jeden prst druhé ruky:

2.3.2 Nedělní společná hodina
V institucích lze týdenní cyklus otevřít společně ztvárněnou oslavou v neděli dopoledne,
především pro osoby, které nemají možnost navštívit bohoslužbu.
 Po ranní toaletě a snídani jsou obyvatelky a obyvatelé jednoho sdíleného bydlení
pro lidi s demencí společně s jejich rodinnými příslušníky pozváni, aby se posadili
ve společenské místnosti či jídelně. Slavnost má spojovat konfese a brát ohled
na náboženské zázemí účastníků. Po přivítání se zpívá nějaká známá ranní či cír‑
kevní píseň, předčítá se text k rozjímání nebo se vypráví biblický příběh, eventu‑
álně za pomoci předmětů a obrazů. Modlitba Otčenáš a požehnání či žehnající
píseň slavnost uzavírají.
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2.3.4 Večeře Páně a svaté přijímání

Po setkání si jedna žena ve svém pokoji šeptala v opakujícím se rytmu „můj
pastýř“ a držela při tom prostředník a prsteník.

Velmi citlivým bodem je večeře Páně, resp. svaté přijímání. Když jsou lidé s demencí
v nějaké instituci pozváni k bohoslužbě nebo ke mši, může se stát, že navzdory dobré
náboženské socializaci nerozumí v okamžiku vysluhování, co se děje. Proč si mají
uprostřed dopoledne, oproti všem pravidlům a programu, náhle vzít kousek chleba
nebo hostii? Od duchovních a ošetřovatelů se tu vyžaduje velká citlivost a takt. Abychom
někomu vysvětlili, co tu znamená chleba nebo hostie, potřebuje to jistě mnoho času.

Předměty mohou vyvolávat vzpomínky na zkušenosti a tak zpřítomňovat biografii. Třeba
pár starých bot může sloužit jako uvedení k tomu, aby se ozřejmilo téma bohoslužby:
„Dnes jsem vám přinesl pár bot. Měli jste taky takové boty? Které boty jste nosili rádi?“
Boty jsou symbolem různých životních cest a situací. „V našem životě jsme nosili různé
boty. Na práci jsme nosili jiné než ke konfirmaci. Z dětských bot jsme už vyrostli. Už
nám nepasují.“
Jiný nápad je použít symbol chleba. Uprostřed leží černý a bílý chleba. Jsou symbolem
temných a světlých úseků životního běhu. „Jaký chleba jíte rádi? Existoval dříve taky bílý
chleba? Zažili jste doby, kdy bylo nedostatek chleba?“ Chleby je následně možné použít
pro slavení večeře Páně.

Večeře Páně a svaté přijímání, probíhající v malé skupině nebo jednotlivě v pokoji
osoby s demencí, mají jako důvěrně známé rituály zvláštní účinek. Jsou posilou ve
víře a zaslíbením útěchy, která je vnímatelná zcela osobně a tělesně. Účast pečujícího
personálu nebo rodinných příslušníků je právě při večeři Páně a svatém přijímání
důležitá, aby také oni přijali posílení a zaslíbení v obtížném období, které je zatěžuje až
po samotné meze jejich sil.

Návrh liturgie pro bohoslužby s lidmi a pro lidi s demencí

Lidé s výraznou náboženskou socializací jsou obzvlášť citliví na to, aby texty a průběh
slavnosti odpovídaly tomu, na co byli zvyklí z dřívějška. Na druhé straně lze pocítit
spirituální dimenzi i v rámci, který není prvoplánově sakrální.






















Hudba
Uvítání a příchod
Uvedení do tématu
Píseň
Předměty pro asociace a vzpomínky
Píseň
Vyprávění
Píseň
Modlitba / Otčenáš
Požehnání
Rozloučení a dárek na rozloučenou
Možná témata:
Církevní svátky
Čtyři živly
Čtyři roční doby
Pět světadílů
Vůně roku
Vnímání a hmatání: předměty z přírody a všedního dne
Měsíce
Jmeniny a svatí6

 Jednoho muže s demencí často navštěvoval duchovní. Pravidelně spolu pili skle‑
nici vína a poslouchali hudbu, která pro muže hodně znamenala. Toto spolubytí
vytvářelo velkou blízkost. I bez liturgie večeře Páně oba pociťovali toto setkání
jako posvátný okamžik.

2.3.5 Církevní rok a průběh roku
Protože lidé s demencí žijí „tady a teď“, intenzivně vnímají střídající se atmosféru během
roku. Reagují na chlad, teplo nebo horko, vítr a déšť. Určovaly je roční doby, které
mají spojeny s rozmanitými zkušenostmi. Své stopy na nich zanechal také církevní
kalendář svátků. Tyto vzpomínky se mají pečlivě pěstovat. Slavení svátku může probudit
vzpomínky na pěkné zážitky z dětství, ale někdy také na něco bolestného.
Sváteční doby během roku a v církevním roce
Advent: Adventní doba otevírá církevní rok. Tyto čtyři týdny jsou charakteristické
očekáváním, že Ježíš Kristus vstoupí do světa.
Když se prodlužují noci a začíná adventní doba s jejími smyslově radostnými zvyky,
otevírají se mnohé možnosti, jak navázat na vzpomínky z dětství, které sahají od
adventního kalendáře až po skořicovou hvězdu.

6
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 Výzdoba bytu, otevírání okének adventního kalendáře, pečení cukroví, pozoro‑
vání svíček na adventním věnci, zpívání adventních písní, poslouchání hudby,
čtení příběhů, uvítání mikulášské návštěvy, umístění jesliček a mnoho dalšího.

Literatura: Stahlberger, Klaus, Morgenstund hat Gold im Mund (Ranní ptáče dál doskáče),
Eigenverlag, St. Gallen 1999
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V tomto období je snadné nasměrovat zvláštní pozornost k aktivitám, které oslovují
všechny smysly.

Od Květné neděle přes Velký pátek až po Boží Hod velikonoční se nabízí celá řada
možností pro slavení a rozjímavé okamžiky v průběhu dne. V převážně katolických
oblastech připomínají zelené větve Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Pro reformované
křesťany je jedním z nejvýznamnějších svátků v církevním roce Velký pátek. K tomuto
svátku patří bohoslužba s večeří Páně, ticho, skromné jídlo a poslouchání pašijové
hudby. Boží Hod velikonoční je naproti tomu svátkem radosti.

Vánoce: Svátek narození Ježíše Krista.
Vánoční svátky jsou pro lidi s demencí stejně jako pro všechny ostatní lidi mimořádnou,
ale částečně také zátěžovou událostí. Přetížený program dostává doprovázející osoby
i lidi s demencí pod tlak. Pečlivé plánování soustředěné na několik málo věcí může
napomoci tomu, aby tento svátek byl ztvárněn pokojně. Aby se předem zmírnily
případné náročné situace, je užitečné si uvědomit vlastní postoj a rozpoložení vůči
vánočním svátkům.

 Velikonoční svíce a oheň, jásavé zpěvy, schovávání a hledání velikonočních va‑
jíček, čerstvě upečená houska k snídani a jiné zvyky dávají těmto svátkům je‑
jich svéráz. Barvení vajíček je možné využít jako hravou přípravu na velikonoční
svátky.

 Jednoduše nazdobený vánoční stromek, zpívání známých vánočních písní, čtení
vánočních příběhů a s láskou vybraný dárek dělají z Vánoc svátek radosti.

Jaro: Probouzející se příroda na jaře, kvetoucí stromy a čerstvé vůně tohoto ročního
období probouzejí vzpomínky na školní léta. Pro katolické křesťany patří k jaru také
májové pobožnosti k poctě Panny Marie, matky Boží.

Silvestr a Nový rok: Poslední a první den v roce získaly v posledních letech velký význam,
avšak ve vnímání starší generace hrají méně důležitou roli. Ze životopisných souvislostí
lze snadno zjistit, jaký význam mají tyto dny pro člověka s demencí. U Silvestra
a Nového roku se také dobře ukazuje, jak nepodstatné jsou pro člověka s demencí
minulost a budoucnost, které určují prožívání jeho okolí, ohlížejícího se do rok co rok
zpět a vyhlížejícího dopředu.

 Lidé z venkovského prostředí znají dobře procházky, cesty za rozkvetlými ovoc‑
nými stromy a májové tance.
Svátek Božího těla: Při svátku Božího těla se v katolických oblastech nese posvěcená
hostie s Kristovým tělem ve slavnostním procesí přes pole. S tím je spojena prosba
o požehnání pro domy, dvory a pole.

Zjevení Páně: Kristus se zjevuje jako král, který nastoluje své království nad světem.
Bibličtí tři králové přinášejí nově narozenému králi své dary.

Léto: Nádhera barev a rozmanité vůně zvou k setkání s přírodou, zejména s vodou. 1.
srpen (Švýcarský národní svátek) s vlajícími vlajkami často vzbuzuje u dnešní generace
lidí s demencí vzpomínky na události během druhé světové války.

U katolických křesťanů je oblíbené žehnání domu svěcenou vodou a kadidlem. Nad
dveře se křídou napíše příslušný rok, například 20 + C + M + B + 06. Tři písmena
se vykládají buď jako jména tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, nebo se dávají
do souvislosti s latinským „Christus mansionem benedicat – Kristus ať žehná tomuto
domu“.

 Letní svátek je možné uspořádat s ohněm a vůní grilovaných klobás, lampiony
a hudbou.
Podzim: Do tohoto období spadá Díkůvzdání za úrodu, událost plná smyslové radosti!

 Koledníci, královský koláč a poslední rozsvícení světel na vánočním stromku uza‑
vírají vánoční sváteční dobu.

 V mnohých sdílených bydleních se tradice Díkůvzdání opět oživuje pečením
chleba, zdobením stolu dary sklizně a vázáním kytiček z obilí.

Masopust a karneval: Před začátkem postního období dosahují nevázanost a životní
radost svého vrcholu.

Svátek Všech svatých: V tento den se vzpomíná na svaté a mučedníky.

Tyto dny se od sebe regionálně velmi odlišují a připouštějí mnoho možností ztvárnění.
Zde je potřeba dávat pozor. Co je například pro evangelického křesťana z Basileje
samozřejmostí, může reformovaného křesťana z východního Švýcarska úplně znejistit
a katolíka ze St. Gallenu naproti tomu povzbudit k nevázaným hrám a převlekům.
K tradičním postním jídlům patří moučná polévka a basilejský cibulový koláč.

Pro katolické křesťany je svátek Všech svatých spojen s návštěvou hrobů zesnulých
členů rodiny a s péčí o tyto hroby. Vzdálení příbuzní přicházejí domů a cesta na hřbitov
se stává velkým setkáním příbuzných a známých.
Všech svatých/Neděle věčnosti: Vzpomínkou na zesnulé a připomínkou vlastního
umírání a smrti končí církevní rok. Začíná opět temný čas a s ním také advent.

Pašijový týden a Velikonoce: Týden, který se soustřeďuje na utrpení, smrt a vzkříšení
Ježíše Krista. Začíná květnou nedělí, Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma.
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Praktické podněty v předkládané příručce se vztahují na naprosto každodenní
činnosti v průběhu dne. Duchovní doprovázení ve všedním dni neznamená provádění
náboženských úkonů či rituálů, nýbrž jde o pozornost vůči hlubinné dimenzi běžných
denních činností. Výzva ke spirituálnímu doprovázení lidí s demencí spočívá v tom,
že jim ve všedních dnech umožníme zakoušet, že se cítí být bezprostředně – tedy
na nekognitivní rovině – jako milovaní, vážení a chránění. Protože vycházíme z toho,
že lidé jsou stvořeni ke vztahu, má setkávání s druhými centrální význam. V setkávání
mohou lidé zakoušet svou důstojnost a své bytí jako smysluplné. To ovšem vůbec není
samozřejmé. Setkání s druhými mohou také vést k tomu, že lidé s demencí sami sebe
vnímají jako méněcenné, nedostatečné a své bytí jako nesmyslné. Každodenní aktivita,
jako je například hraní Halmy, se může stát duchovní zkušeností, pokud dva lidé –
doprovázející a doprovázený – mají upřímný zájem na tom, aby se ve hře vzájemně sblížili
a sžili. Pokud se však tato hra využívá jen jako pouhé zaměstnání, které pečující osobu
v zásadě jen nudí, může být hra sice také zábavná, avšak nevede k hlubší zkušenosti.
Spirituální doprovázení předpokládá u doprovázejících postoj, který je charakterizován
respektem, oceněním a empatií pro druhého, ale také otevřeností k tomu, aby člověka
setkání s nemocnými zasáhlo a proměnilo. Utvářet na základě tohoto postoje všední
den s jeho mnoha drobnými úkony znamená posvěcovat život.
Říjen 2006
Anemone Eglin

52

SPIRITUÁLNÍ DOPROVÁZENÍ LIDÍ S DEMENCÍ

OBSAH

OBSAH

1. Setkání s lidmi s demencí

53

Autorky a autoři

Normann, H. K., Norberg, A., & Asplund, K., Confirmation and lucidity during conversations with
a woman with severe dementia. J Adv Nurs, 39(4), 2002, 370-376
Peglau, D., Prey, K. & N., Gottesdienste im Altenheim, Arbeitshilfen für die Praxis, Bielefeld 2002
Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch, Berlin 2002
Richard, N., Mit Validation finden wir die Lichtungen im Nebel der Verwirrtheit, Pfelge Z, 47(4),
1994, 232-235
Annehmen und begleiten, Altenpflege, 4, 1995, 244-248
Sandman, P. O., Norberg, A., & Adolfsson, R., Verbal communication and behaviour during meals
in five institutionalized patients with Alzeimer-type dementia. J Adv Nurs, 13(5), 1998, 571-578
Schmidt-Hackenberg, U., Anschauen und Erzählen, Hannover 2004
Schnyder, U., Jass- und Spasscasino, Bericht über ein Praxisprojekt im Rahmen der Ausbildung
zur Betagtenbetreuuerin, 2005
Stahlberger, K., Morgenstund hat Gold im Mund. Eigenverlag, St. Gallen 1999
Stevens-Barnum, B., Spiritualität in der Pflege, Bern 2002
Van der Kooij, C., Demenzpflege: Herausforderung an Pflegewissen und Pflegewissenschaft, in:
Tackenberg, P., Abt-Zeglin, A. (Hg.), Demenz und Pflege: Eine interdisziplinäre Betrachtung,
Frankfurt am Main 2001, 62-76
Weidenfelder, M., Mit dem Vergessen leben: Demenz. Verwirrte alte Menschen verstehen und
einfühlsam begleiten, Stuttgart 2004
Zürcher Bibel, Zürich 1931/1955

Anemone Eglin, farářka, integrativní socioterapeutka FPI, pracoviště pro spiritualitu
v Nadaci Diakonie Neumünster – Švýcarské škole ošetřovatelek, Zollikerberg
Evelyn Huber, diplomovaná odborná ošetřovatelka, odbornice v oblasti ošetřovatelství
MNS, koordinátorka v kompetenčním centru pro doprovázení, ošetřovatelství a péči
o starší lidi v Nadaci Diakonie Neumünster – Švýcarské škole ošetřovatelek, Zollikerberg
Ralph Kunz, profesor praktické teologie, Teologická fakulta, Univerzita Zürich
Brigitta Schröder, diakonka, supervizorka DGSv, životní poradenství a doprovázení při
zármutku, studium pro seniory se zaměřením na geragogiku a gerontologii, Dortmund
Klaus Stahlberger, farář a gerontolog, St. Gallen
Christine Urfer, teoložka a pastorační pracovnice, pastorace o lidi s postižením, Zürich
Roland Wuillemin, farář ve sboru Zürich-Unterlass

Příklady praxe pocházejí z následujících institucí:
-

Evangelisches Pflegeheim Bruggen (Evangelický dům s pečovatelskou
službou), St. Gallen

-

Langzeitpflegeabteilung des Regionalspitals (Oddělení dlouhodobé péče
regionální nemocnice)

-

Belp/BE Klinik (klinika) Lindenegg, Zürich

-

Nova Vita Residenz (Reizdence Nova Vita) Am Folkwang Museum, Essen

-

Pflegeheim (Dům s pečovatelskou službou) Rehalp, Zürich

-

Wohn- und Pflegehaus (Rezidence a dům s pečovatelskou službou) Magnolia,
Zollikerberg

-

Wohn- und Pflegezentrum (Rezidence a dům s pečovatelskou službou)
Zollikon Beugi/am See

Překlad: Mgr. Ondřej Kolář
Jazyková úprava: PhDr. Karel Schwarz

54

SPIRITUÁLNÍ DOPROVÁZENÍ LIDÍ S DEMENCÍ

OBSAH

OBSAH

1. Setkání s lidmi s demencí

55

Anemone Eglin, Evelyn Huber, Ralph Kunz,
Brigitta Schröder, Klaus Stahlberger, Christine Urfer,
Roland Wuillemin

Posvěcovat život
Spirituální doprovázení lidí s demencí. Příručka
Diagnóza demence vyvolává u lidí, kteří takto
onemocní, i u jejich rodinných příslušníků strach
a znejistění. Nemoc postupně odcizuje dotyčné lidi
od světa, který důvěrně znají. Často se cítí tak, že
selhali a že jsou zraněni ve své důstojnosti.
Autorky a autoři vycházejí z nezcizitelné
důstojnosti každého člověka. Hlavní úkol
spirituálního doprovázení spatřují v tom, že
přinášejí trpícím lidem útěchu. Ukazují možnosti,
jak zprostředkovat nemocným smysl a bezpečí,
poukazují na spirituální dimenzi v běhu dne, týdne
a roku a vedou k jejímu vnímání a utváření.
Ten, kdo se stará o lidi s demencí, ať profesionálně
či soukromě, najde v předkládané příručce
množství fundovaných impulsů pro praxi
spirituálního doprovázení ve všedním dni.

Anemone Eglin, farářka, integrativní socioterapeutka
FPI, pracoviště pro spiritualitu v Nadaci Diakonie
Neumünster – Švýcarské škole ošetřovatelek,
Zollikerberg; Evelyn Huber, odborná ošetřovatelka
MNS, koordinátorka v kompetenčním centru pro
doprovázení, ošetřovatelství a péči o starší lidi v Nadaci
Diakonie Neumünster – Švýcarské škole ošetřovatelek,
Zollikerberg; Ralph Kunz, Dr. theol., profesor praktické
teologie na Teologické fakultě Univerzity Zürich;
Brigitta Schröder, diakonka, supervizorka DGSv, životní
poradenství a doprovázení při zármutku, studium pro
seniory se zaměřením na geragogiku a gerontologii,
Dortmund; Klaus Stahlberger, farář a gerontolog SAG,
sborový farář a pastorační pracovník v domově, St.
Gallen; Christine Urfer, teoložka, pastorační pracovnice
pro lidi s postižením, Zürich; Roland Wuillemin, sborový
farář se zaměřením na práci se seniory, Zürich.

OBSAH

