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2   Domov můj

„Jak se Vám daří, paní M.?“ To je jedna z prvních otázek, kterou při setkání v rámci Smyslové aktivizace 

pokládám. Tímto jednoduchým dotazem se snažím odkrýt aktuální pocit člověka, se kterým se právě 

setkávám, a také mu dávám najevo, že se o něj zajímám a teď tady jsem jen pro něj. 

„Daří se mi dobře. Je to lepší, než to bylo na začátku. A tak doufám, že až se ještě vylepším, půjdu zpátky domů.“

To jsou ty chvíle, které mě překvapí. Jak odpovědět, když vím, že teď je její domov v domově seniorů 

a tam domů již nepůjde? Nechci lhát a dávat planou naději v návrat domů. Nechci ani vzít naději a uha-

sit malý plamínek v srdci člověka, který doufá, že se vrátí domů. Dívám se jí dlouze do očí a v duchu 

přemýšlím, co říct. Chvíli pohled opětuje a pak očima uhýbá. Dívá se, co je připravené na stole, a ptá 

se: „Co budeme dneska asi dělat?“ 

Tentokrát to paní M. vyřešila za mě. Uhnula pohledem a dala mi najevo, že se o tom nechce dál bavit 

a nečeká na mou odpověď. Možná, že ji nečeká právě teď a tady, nebo nechce dál mluvit před ostatními. 

Nikdy však na tyto věty nezapomínám. V klidu se k nim vracím a přemýšlím, rozebírám, co mi chtěla 

říci. Znovu si vybavuji její tón hlasu, intonaci, pohled očí. Vzpomínám, co mi asi chtěla říci beze slov. 

Možná něco jako: „Co ti ostatní, co tu kolem sedí, o tom ví? A co o tom asi tak víš ty? Víš o mé rodině 

to, co vím já? Víš vůbec, jaké to je, když chceš jít domů a oni tě tam nechtějí?“
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Je důležité si takové věty pamatovat. Paní M. se k nim určitě zase vrátí a já se musím připravit na to, že 

příště počká na odpověď, protože hledá řešení a pomoc. Neznamená to však, že jí budu nabízet návrat 

domů a udělám pro něj vše třeba tím, že zkontaktuji rodinu a budu se za paní M. přimlouvat. K tomu, aby 

to bylo možné, by byla nutná vlastní aktivita a péče rodiny. Je to rodina, která by musela hledat vlastní 

zdroje a přijmout plnou odpovědnost za péči. Pro rodinu je ale v této chvíli vše vyřešené, o maminku je 

postaráno, je pod trvalým ošetřovatelským dohledem, má zajištěné rozptýlení v podobě různých aktivit... 

Tak co by jí v domově seniorů mohlo vlastně chybět? Z pohledu rodiny jí nic neschází, potřeby rodiny jsou 

naplněny k plné spokojenosti. V takové chvíli se těžko dětem vysvětluje, že jejich maminka to cítí jinak.  

Musím si připravit takovou komunikaci, která mi pomůže odpovědět paní M. na její potřebu – na to, 

jak tady v domově vytvořit skutečný domov. 

Co pro člověka znamená domov? 

Pojďme se zasnít, nechme v sobě prožít všemi smysly pocit domova a pak se snažme najít odpovědi. 

Jak svůj domov vnímáme očima? 

Vidím luxusní dům s bazénem, nebo malou chaloupku u lesa a třeba i bez vody? Vidím město v záři 

světel, kde se celý den něco děje a já mohu být jeho součástí, navštěvuji divadla, kina a užívám si rušný 

život metropole? Nebo se raději zasněně dívám do zahrady, zalévám květiny a raduji se z každého 

plodu, který má zahrada vydá? 

Jak náš domov vlastně voní?

Jak krásné je uléhat do své postele a cítit vůni svého polštáře. Jak příjemné je vejít domů, cítit vanil-

ku a vědět, že bábovka je již na stole. Mohu vnímat vůni smažené cibule a těšit se na guláš k obědu. 

A jak voní káva, když se uvaří? Náš domov a lidé v něm mají svou vlastní vůni.

Co všechno v něm slyším?

Jsou to děti, které běhají po domě? Zapnu si rádio nebo televizi, abych měla pocit, že nejsem sama? 

Nebo mám naopak ráda svou pohodu, klid a vědomí, že mohu být sama a v tichu? Každý zvuk, který 

doma slyším, je mi známý. Umím si ho spojit s tím, co se v domě děje, i s tím, kdo se mnou doma je. 
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Je to krásný zvyk, který v Konceptu Smyslové aktivizace využíváme i s jeho symbolikou. Pro 

příchozího upečte ve vaší kuchyni bábovku, velký koláč nebo dort, podle toho, co je ve vaší 

oblasti zvykem. 

Místní dobrota bude pro příchozí připravená na stole v novém domově. Tím, kdo dort pro 

všechny přítomné nakrojí, bude naše vzácná návštěva, senior, který je tady teď doma. Jako 

byste mu tím předávali pomyslnou vládu a říkali: „Teď jste tady doma vy a my jsme u vás na 

návštěvě.“ Ke stolu přizvěte všechny přítomné, je to příjemná chvíle, kdy se senior seznámí se 

spolubydlícím a pečovateli, kteří jsou právě ve službě.   

Pozná to podle toho, jak s ním mluvíte a jak se o něho zajímáte.

Nechte plynout neformální komunikaci. Podepisování důležitých listin, jako je smlouva, po-

nechte na pozdější dobu. Snažte se vytvořit příjemnou atmosféru, nechte druhého prožít pocit, 

že je vítán.
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Pozná to podle toho, jak jste mu připravili pokoj, ve kterém bude spát.

Pokud jste vybavili pokoj věcmi seniora, pak přichází první chvíle, kdy poznáte, jak důle-

žité to bylo. Ukažte na obrázky a fotografi e na stěně, připomeňte si ty, kteří na nich jsou. 

A večer, když jde spát, nechá lůžko s vlastním povlečením seniora prožít pocit, že uléhá do své 

postele. 

Navíc jeho osobní věci využijete jako komunikační most, to je pro komunikaci v konceptu stěžejní. 

Obyčejné domácí povlečení vám pomůže navázat komunikaci, je to most k informacím. Začněte třeba 

tím, že povlečení pochválíte: „Máte krásné povlečení, budete si chtít po obědě odpočinout?“ Nebo: 

„V kolik hodin jste zvyklá chodit spát?“ Často se sám dále rozpovídá i o tom, v kolik hodin vstává. 

Díky tomu získáte informace zcela přirozeně a využijete je následně v běžné ošetřovatelské péči.  
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Pozná to podle toho, že se snažíte, aby se u vás cítil doma.

Při jedné své přednášce jsem navštívila domov seniorů „se zvláštním režimem“. Už samo toto zákonné 

označení sociální služby ve mně vyvolává pocit, že se všem lidem (personálu, rodinným příslušníkům 

i samotným uživatelům) dává ve známost, že lidé umístění v takovém zařízení potřebují „zvláštní režim“. 

Zaměstnanci tohoto zařízení naslouchali mému představování Konceptu Smyslové aktivizace a jedna 

z účastnic vzdělávání mě vyzvala: „To je hezký, co nám tady říkáte, ale jenom přístupem to není. Musíte 

se jít podívat u nás na paní S., to budete koukat, je agresivní, ta po vás půjde, hned jak vás uvidí.“ A tak 

jsem se šla o přestávce v doprovodu vrchní sestry na paní S. podívat. Zaklepala jsem, po chvíli otevřela 

dveře, pozdravila. Proti mně stála paní S., v ruce držela plyšového medvídka, kterým si z tváře otírala 

slzy i to ostatní, co jí teklo z nosu. Měla v sobě opravdu fyzický neklid, nevydržela klidně stát. Podívala 

jsem se jí do očí a znovu pozdravila. Viděla jsem zraněného, bezmocného a o pomoc volajícího člověka. 

Pomalu jsem začala mluvit, zeptala jsem se, jak se jí daří. Až po chvíli, po kterou si udržovala bezpečnou 

vzdálenost, se posadila na židli. Přistoupila jsem k ní, jiná židle v místnosti nebyla, a tak jsem si přisedla 

tak, abych byla níže než ona. Na otázku neodpovídala, pokročilá fáze demence jí nedovolovala vyjádřit 

se slovy. Ukazovala mi svého medvídka, ale nepustila ho z ruky. Nedokázala dlouho udržet oční kontakt, 

očima stále ve stroze vybavené místnosti něco hledala, stejně jako já. I já jsem hledala něco, co by mi 

v komunikaci pomohlo – nějaký obrázek, fotogra+ i, cokoliv, co by kromě medvídka bylo jenom její. Cokoliv, 

co by alespoň zdánlivě vytvářelo nebo připomínalo domov. Nic jsem nenašla. Nabídla jsem jí svou ruku, 

opatrně si na ni položila tu svou a mlčela spolu s ní. Po pár minutách společného mlčení jsem se rozloučila. 

Proč byla zkušenost personálu tak odlišná od té mé? Jistě to mohlo být tím, že paní S. měla 

tento den prostě lepší náladu. Může to být také tím, že personál neví, jak má s neklidem člověka 

s demencí pracovat, co má dělat, jak reagovat, ale také jak mu předcházet. Mimo tuto zkušenost 

jsem si nemohla při pohybu domovem nevšimnout, že v tomto zařízení personál vstupuje do 

pokojů bez klepání, nikoho nezdraví a uživatelům tyká. 

Lidé s onemocněním demencí nepotřebují zvláštní režim, ale potřebují lidský přístup. Při vstupu na 

pokoj vždy zaklepeme. Ve Smyslové aktivizaci klepeme třikrát, ano: třikrát, opravdu třikrát. Člověk 

s demencí má pomalejší reakční schopnost. Na podněty reaguje se zpožděním, potřebuje čas, aby 

podnět zachytil a uvědomil si ho. Hlasité a rychlé zaklepání vyděsí každého z nás. Klepejte proto klidně, 

pomalu a třikrát. Zaklepejte první sérii, tím dáváte možnost, aby senior klepání zachytil s pocitem, že 

asi někdo klepal. Druhá série zaklepání seniorovi potvrzuje, ano, někde klepe. S třetí sérií do pokoje 

vstupujeme a zároveň vždy zdravíme: „Dobrý den, paní S.“
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Učíme se, co člověk s demencí cítí, když volá maminku

V rámci vzdělávání si účastníci nenásilnou komunikaci trénují na příkladech. 

Tady je jeden z nich.

Cílenou Smyslovou aktivizací se paní L. po dobu pěti let nepropadala do hlubší demence. Vzpomínám si na 

jedno období, kdy měla velikou potřebu odcházet za maminkou. Toto období trvalo asi pět měsíců. V takových 

situacích se převlékla, vzala si tašku a se slovy: „Jdu za maminkou, potřebuji s ní mluvit,“ odcházela. Při 

jednom z těchto jejích odchodů jsme se setkaly na chodbě. Na mou otázku, kam jde, mi odpověděla: „Jdu za 

maminou, potřebuji s ní mluvit.“

„Aha, a myslíte si, že byste si na mě teď udělala chvilku čas? Pojďte prosím, ráda bych si s vámi ještě popo-

vídala,“ požádala jsem ji. Když se vám v takové situaci podaří člověka posadit, máte z půlky vyhráno. Vedla 

jsem ji k nejbližší židli, aby se posadila a tašku odložila na zem.

Podala jsem jí ruku a ještě jednou pozdravila. Usmála se, i ona mě pozdravila, ale byla stále neklidná. Zeptala 

jsem se jí: „Když říkáte, že potřebujete mluvit s maminkou, cítíte se sama?“ 

Paní L. po více než minutě mlčení odpověděla: „Cítím se moc sama a je to taková úzkost, že mě to tady… na 

prsou úplně… svírá.“ 

Pokud již znáte pocit, můžete udělat další krok nenásilné komunikace, a tím je odkrýt potřebu: „Když 

říkáte, že potřebujete mluvit s maminkou a cítíte takovou úzkost, potřebovala byste se někomu svěřit? Někomu, 

kdo vám bude rozumět?“ A paní L. přikyvuje a říká: „Ano, je to přesně tak.“ 

Seděla jsem u ní velmi blízko, položila jsem svou ruku na tu její. Nebránila se, naopak zvedla hlavu, usmála 

se na mě a ruku mi stiskla. Po chvíli mlčení, asi po třech minutách ticha, jsem pokračovala: „Povídejte prosím, 

co vás trápí?“ A ona začala popisovat svou samotu. Stále jsem ji držela za ruku a jen naslouchala.

Poté jsem paní L. nabídla, že ji doprovodím do pokoje. Zvedala ze země nákupní látkovou tašku, ve které měla 

pravděpodobně peněženku, a říká: „Vidíte, chtěla jsem jít tam…“ Asi minuta ticha, paní L. přemýšlí a hledá 

slova: „No tam …“ Po další minutě ticha mě napadá, že bych při vyjadřování mohla pomoci. Přeci když vidím 

nákupní tašku, tak šla asi nakoupit. Přesto jsem mlčela a čekala, zda se paní L. vyjádří: „No tam, jak se ulevují 

starosti, třeba za maminkou.“

Jedna z častých cest, na které se člověk s demencí chce vydat, je právě „cesta za maminkou“.

Stává se také, že s maminkou chce mluvit, nebo ji po domově hledá a opakovaně volá. Mnoho pečo-

vatelů má pocit, že v takových situacích nelze s člověkem s demencí o čemkoliv mluvit. Předpokládají, 
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že pokud osmdesátiletá paní s demencí volá svou maminku, která již nežije, má to v hlavě všechno 

pomotané a nemá cenu s ní o tom mluvit. A v případě, že s ní začnou mluvit, seniorce vysvětlují, že 

maminka dávno nežije, nebo se začnou vyptávat, jaká maminka byla. Je to však jeden z dalších omylů, 

kterých se pečující může dopustit.

„Chtěl bych, aby si pečovatelé lépe uvědomovali rozdíly mezi tím, jak myslím, a tím, o čem přemýšlím. 

Například když vám říkám ,mami‘ nebo ,tati‘, zřejmě si vás nepletu se svou mámou nebo tátou; vím, 

že jsou mrtví. Možná zrovna přemýšlím o pocitech nebo chování, které mám s mámou a tátou spojeny. 

Ty pocity mi chybí, potřebuji je.“ Richard Taylor, sám nemocný Alzheimerovou chorobou.11

Člověk s demencí ví, co říká! Říká nám, co potřebuje, a vyjadřuje se prostřednictvím svých pocitů. 

V demenci zůstávají jen útržky vzpomínek, často bez souvislostí (na vině je postižený hipokampus), 

ale pocity, prožívání, tedy emoce vážící se k životu, jsou často neporušené (souvislosti jsme si již vy-

světlili v úvodní kapitole). 

Koncept pečujícího učí, aby svou pozornost při komunikaci plně zaměřil

na poznání pocitu, protože poznaný pocit ho následně dovede k neuspokojeným potřebám. 

K úvahám potřebujeme rozum, k tomu, abychom poznali vlastní pocity a pocity

druhých osob, potřebujeme šestý smysl, a tím je naše srdce. 
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Právě cílenými podněty dochází k neustálé stimulaci mozku, tedy k procesu, který mozek udržuje 

v činnosti. Pokud chceme dlouhodobě zachovat dostupné zdroje a podpořit kognitivní funkce seni-

ora, je trvalá stimulace prostřednictvím podnětů a cílené Smyslové aktivizace základním předpokla-

dem pro to, aby se člověk s demencí nepropadal do vyšších fází onemocnění.

Ve Smyslové aktivizaci využíváme předměty kolem nás, kolem našich seniorů. Tak máme jistotu, že 

je senior najde ve své paměti, že je bude vnímat jako známé.

Smyslová aktivizace a péče cílí na prožitek, připomíná známé věci v situacích,

které člověk již někdy prožil. 

Díky tomu se spouští proces vyvolávání vzpomínek na známé činnosti a pojmy, znovu se připomí-

nají souvislosti, opakování pak přispívá k jejich ukotvení. Cílenou Smyslovou aktivizací a podněty 

zaměřenými na zdroje stimulujeme paměť člověka. Chceme tím podnítit mozek k činnosti, podpořit 

jeho neuroplasticitu, tj. stálou tvorbu nových neuronů. Tím můžeme dlouhodobě zachovat zdroje 

a podpořit seniora v samostatnosti a soběstačnosti.
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Aktivizační materiál vede seniora ke vzpomínání. 

Známé předměty aktivují paměťové stopy, ukazují zdroje („Vždyť to všechno ještě znám.“). Proto se 

snažíme nabízet seniorovi takové aktivizační materiály, které zná, které poznává, protože je má ve 

svých paměťových stopách uložené. 

Umožníme tím seniorovi, aby šel po známých cestách a znovu si připomněl naučené procesy.

Připomíná si slova, která označují předmět, vnímá a poznává barvy a jejich rozdíly, připomíná si vůně, 

chutě nebo známé zvuky.

Když si vše snadněji vybaví, cítí se sebejistěji, neboť má radost z orientace a pocit, že věcem a činnos-

tem rozumí.

známost, přirozenost, paměťové stopy

připomenout, propojit, vidět souvislosti
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Vzdají-li se rodiče zodpovědnosti a přenechají péči o své děti na druhých, na institucích, pak mohou 

ve stáří očekávat, že jejich děti přenechají péči o své rodiče také na institucích. Nedivme se, vždyť tak 

byly vychovány.

Učme se osobní odpovědnosti za své chování, za svou práci, za vztahy v rodině, i společenské odpo-

vědnosti, abychom si vytvářeli závislost na vztazích, nikoliv na institucích. A naučme to naše děti. 

Jen tak nám budou nablízku v bezmoci, v nemoci a až bude po moci.

Odvaha

Připustit si konečnost lidského bytí vyžaduje odvahu, protože si náhle uvědomíme, že je to něco, co 

sami již nemůžeme ovládat. A toto uvědomění bolí o to více, čím více jsme byli navyklí si sami orga-

nizovat život. Nějak v duchu předpokládáme, že si budeme moci naplánovat a zorganizovat i jeho 

závěr. Možná nás napadá, že jednoduše zavřeme oči a už se neprobudíme – a třeba by bylo fajn zvolit 

si i den. Jenže okolnosti lidského počátku a konce nemůžeme sami za sebe ovládat. Stejně jako jsme 

si sami nenaplánovali ani nezorganizovali zrození, musíme připustit, že to tak bude i s umíráním. 

A jako zrození provází bolest matky a pláč narozeného dítěte, tak často i umírání provází bolest těla 

i duše a pláč. S tělesnou bolestí si dnešní medicína umí poradit, s bolestí duše to tak jednoduché není. 

Smyslová aktivizace nehledá lék na bolavou duši, ale snaží se k člověku přiblížit a sdílet s ním jeho 

pocity, aby našla jeho potřeby.

Východiskem může být i věta: „Chci už umřít…“ 

Věta, kterou jsme jako pečující určitě někdy slyšeli. 

Teď nebudeme s hledáním odpovědi pospíchat, protože člověk, který něco takového říká, potřebuje 

náš veškerý respekt, úctu a lásku, kterou v sobě máme, protože jen tak mu opravdu porozumíme. 

Pojďme se zase společně zamyslet a udělat si pár poznámek na okraj knihy.

Jak nejčastěji reagujete na takové věty? Zapište si vaši nejobvyklejší reakci.

Než budete pokračovat ve čtení, podívejte se znovu, co jste napsali. 

Jaký postoj tím vyjadřujete? Zrcadlí reakce váš osobní náhled, vaši nepohodu a neklid, který při ta-

kových větách pociťujete? Nespěchejte prosím, v klidu si zapište, jak se právě teď cítíte, když na vás 

takto dotírám.
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A teď si to zkuste připustit. Připusťte si, že vám toto téma prostě není příjemné, že se o něm nechcete 

bavit, že takové věty opravdu nemáte rádi, že je vám líto toho člověka, který vám je říká, že je vám 

líto, že lidé umírají, že se zlobíte, když se takové věci dějí. Připusťte si vše ostatní, co vás teď napadá… 

Možná to uvnitř vás teď křičí: „Zkraťte to a řekněte mi, co mám v takové chvíli říci!“ 

A co začít tím, že nebudete říkat nic? 

Naučte se mlčet. 

Naučte se v tichu přijímat nejprve to, co sami v takové chvíli cítíte, přijměte osobní nepohodu, ale 

nenechte se jí spoutat, nenechte se paralyzovat. Vraťte se ke svým pocitům, až budete sami, až bu-

dete mít čas odpovědět si na to, proč jste se tak cítili. Patří to k osobní hygieně pečovatele, která je 

důležitou součástí vaší práce. Když přijmete své pocity a naučíte se najít jejich souvislosti, odkryjete 

svou vnitřní schránku. Velice vám to pomůže při vnímání druhých, v pochopení toho, jak se cítí a jak 

jejich pocity souvisejí s chováním navenek.  

Naučte se v tichu přijímat, co asi cítí druhý člověk. 

Pohlédněte na něj, podívejte se mu do očí, podívejte se mu do tváře. Vzpomeňte si, že na pohledu záleží. 

Co vidíte v jeho očích? Jsou v nich slzy, smutek, odevzdanost, apatie, prázdnota…?

Co vidíte v jeho tváři? Vrásky, šrámy života, bledost, zlost, bolest…? 

Podívejte se na jeho tělo. 

Co vám říkají odevzdané ruce, ruce sevřené, ruce propletené…? 

Co vám říká skloněná hlava a záda? 

Co vám říkají zkřížené nohy? 

Co vám říká tělo schoulené do klubíčka? 

Tím vším k nám lidé promlouvají. Pokud jsme ale více zaměřeni na slova a věty, pak se může stát, že 

úplně přehlédneme řeč těla, a tak přehlédneme člověka. 

Když se naučíte vnímat projevy těla, pochopíte, co vám lidé opravdu říkají a jak se cítí. Slova jsou 

důležitá pro pochopení souvislostí, abychom si spojili to, co vidíme, s tím, co slyšíme.

Takovou větu na vás nebude člověk křičet, bude ji šeptat, bude vám ji odevzdávat. Zve vás k sobě, má 

k vám důvěru. Sám již neví, co si má počít, a tak se obrací k druhým. 

Snažte se pomoci. 


