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Demence

 choroby, u nichž dochází k významnému snížení 

paměti, 

intelektu a jiných 

poznávacích (kognitivních) funkcí a k 
druhotnému úpadku všech dalších psychických 
funkcí



Rotterdamská studie

5% populace 65leté trpí demencí

každých 5 let se výskyt zdvojnásobí

50-60% demencí je Alzheimerova choroba

každý pátý 80letý trpí Alzheimerovou chorobou

aktuálně v ČR – odhad 180 000 obyvatel s různým stupněm 
demence

odhad v ČR – 300 000 do roku 2050



Druhy demencí

demence atroficko - degenerativní (Alzheimerova, 
Lewyho tělísek. M. Parkinson) 

demence ischemicko-vaskulární (multiinfarktová, 
vaskulární, Binswanger)

demence sekundární (poúrazová, poinfekční, BSE, 
metabolické a karenční vit B12, vit D, endokrinní - 
tyreopatie)



Neurodegenerace



Stadia demence

1. mírná demence - horší zapamatování nového, 
ztrácení věcí, přechodná časová i prostorová 
dezorientace

2. středně těžká demence - porušení paměti ve všech 
složkách, neschopnost vykonávat samostatně činnost, 
zhoršování řečových schopností

3. pokročilá demence - odkázáni na péči okolí, 
neschopnost denní rutiny, neschopnost poznat rodinu 
přátele, těžké poruchy chování



Fáze demence – psychologický pohled

amnestická fáze - poruchy paměti – cca 4roky

behaviorální fáze- nepředvídatelné a nezodpovědné 
chování – cca 3 roky

kortikální fáze - afázie, apraxie, agnozie a často 
inkontinence – cca 2 roky

decerebrační fáze - imobilita, dvojitá inkontinence, 
neschopnost jakkoli komunikovat s okolím – cca 1rok



Diagnostika – časný záchyt

plný efekt terapie se může rozvinout pouze tehdy, 
pokud je zahájena v prvním stádiu

optimální stav – plošné testování kognitivních funkcí 
současně s dvouletou preventivní prohlídkou – zatím v 
jednání

důležité – lékaři všech odborností dospělé medicíny by 
neměli přehlížet jevy charakteru nových chyb či 
nejasností v užívání medikace, změn zevnějšku, 
nedostavení se k objednanému vyšetření



Testy kognitivních funkcí

MMSE – záchyt i sledování

test hodin – záchyt i sledování

miniCOG test – záchyt

desetibodový test

test verbální fluence

test spojování číslic a písmen

sedmičkový test



Sekundární kognitivní poruchy – vratné!!

dlouhodobý deficit vitaminu D – nedostatečný pobyt venku, 
výběr stravy, stav dutiny ústní

dlouhodobý deficit vitaminu B12 – atrofie žaludeční sliznice, 
výběr stravy, stav dutiny ústní

tyreopatie (až 30%) – hypotyreóza (10-15%)

   – Černobyl

   - terapie amiodaronem

   - dříve prodělané záněty štítnice



Komplexní léčba demence

léčba poznávacích a ostatních psychických funkcí 
(deprese, neklid, nespavost), nově zkoumané metody

aktivační léčba, tréning poznávacích funkcí

realitní orientace, tělesná rehabilitace

sanace somatických onemocnění

práce s rodinou a pečovateli 



Cíle léčby demence

1. časná fáze:  zlepšení/udržení kognitivních funkcí 
 včasná a přesná diagnóza, rizikové faktory, 
kognitiva, terapie deprese,

2. střední fáze: zpomalení progrese, udržení 
soběstačnosti – kognitiva, terapie neklidu 
zmatenosti, poruch spánku

3. terminální fáze: paliativní a ošetřovatelská 
péče, práce s rodinou a pečovateli



Komplikace demence a jejich řešení

deprese – nepřehlížet!, antidepresiva III. generace

neklid, zmatenost – atypická neuroleptika – tiapridal

       - výhody – dávkování – až 1800mg/den

       - nevýhody – interakce s antiarytmiky, ortostáza, sedace

poruchy chování

poruchy spánku – nepodávat benzodiazepiny

poruchy výživy – výběr stravy, pravidelnost stravy, stav 
dutiny ústní, poruchy polykání



Přijetí nemocného s demencí 
k hospitalizaci

objednat vyšetření předem, co nejkratší doba hospitalizace

anamnéza – nutno objektivizovat, cenná je starší dokumentace

farmakologická anamnéza, optimálně aktuální lékové schéma

při objektivním vyšetření – úroveň sebepéče/péče, nutno velmi 
pečlivě zaznamenat aktuální stav

ukládat na  klidnější pokoje

vhodné umístit známou věc do blízkosti nemocného



V průběhu hospitalizace nemocného s 
demencí

dohlížet na příjem stravy – prevence či řešení malnutrice

dohlížet na příjem tekutin - dehydratace je nejčastější příčinou 
delirantních stavů 

řešení sun downingu či jiných typů delirantních stavů

prevence imobilizačního syndromu

instabilita – potencováno slabostí a anémií, neznámým prostředím – 
prevence pádů

prevence poruch integrity kůže

řešení inkontinence

rehabilitace

plánované propuštění – řešení sociální situace



Přístupy k řešení zdravotních problémů

maximální profit pro nemocného

návrh řešení s ohledem na aktuální stav a očekávanou 
dobu přežití

přednost mají úkony zlepšující kvalitu života

volba medikace s ohledem na možné lékové interakce 
a nežádoucí účinky

angažovanost a respektování aktivní rodiny a/nebo 
aktuálních pečovatelů do procesu léčby



Kdy začíná paliativní péče u nemocných s 
demencí?

dilema rozhodování - příliš schématické rozhodování 
pouze podle kalendářního věku nemocného

věkové složení nemocničního personálu – chybí 
střední generace u lůžek i v komplementu

vliv příbuzných na rozhodování – „udělejte všechno“, 
„nedělejte nic“   

vliv sociální a ekonomické situace na rozhodování – 
termín výplaty důchodu, nesoběstačný partner



Dilema diagnostiky

okamžik zjištění onemocnění s fatální prognózou – 
onkologické vs neonkologické onemocnění

význam přesné diagnózy při evidentní nemožnosti 
léčit kauzálně

forenzní otázky – vliv rodiny

diagnostika bolesti – většinou podle 

   nepřímých známek



PAINAD



Dilema respitní hospitalizace

pomoc pečujícím ALE!!

riziko komplikací je jen o málo nižší než u 
hospitalizace z důvodu akutního zhoršení zdravotního 
stavu

pečující má obvykle zcela specifický vztah a způsob 
komunikace s nemocným

preventivní aktivity musí být tím důslednější



Dilema rozhodování nemocného o sobě samém 
při progredující demenci

míra kognitivní poruchy, kdy nemocný ztrácí schopnost o 
sobě rozhodovat, není jednoznačně stanovena

proces zbavení svéprávnosti je obvykle delší než doba 
přežití nemocného

rozhodování „automaticky“ přebírají pečovatelé – 
motivace?

forenzní validita informovaného souhlasu k plánovaným i 
akutním výkonům?



Závěry I

nemocný s demencí by měl co nejvíce setrvávat ve 
známém prostředí 

maximum problémů by mělo být řešeno ve vlastním 
prostředí nemocného v součinnosti s terénními službami

každá hospitalizace ohrožuje nemocného komplikacemi

každá hospitalizace by měla být co nejkratší, 
maximálně efektivní



Závěry II

hospitalizace nemocného s demencí musí respektovat 
specifika choroby

propuštění nemocného s demencí z hospitalizace musí 
být plánované

česká legislativa zatím neposkytuje dostatečnou    
oporu pro adekvátní řešení situací          
doprovázejících postupující demenci



Děkuji za pozornost
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