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25 let života s demencí

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) už od roku 1997 pomáhá lidem s demencí 
a těm, kteří o ně pečují. Od svého vzniku se také snažíme upozorňovat na to, jak 
velký problém demence představuje, že lidé s demencí nemají u nás jednoduchý ži-
vot a že s očekávaným nárůstem počtu lidí s demencí bude situace kritická nejen pro 
lidi s demencí a jejich rodiny, ale i pro celou společnost. Máme ještě nějaký čas se 
připravit?

Život s demencí je náročný nejen pro člověka, který trpí nějakou nemocí způsobu-
jící demenci, ale i pro jeho rodinu. Demence může obrátit životy nemocného i jeho 
blízkých vzhůru nohama. Přesto lze i s demencí žít kvalitní život! Jak na to? V první 
řadě je nutné znát příčinu symptomů – nejčastěji zapomínání – co nejdříve. Poté je 
třeba spojit síly a spolu s rodinou či přáteli naplánovat svůj další život. To platí i pro 
rodinné pečující. Ani oni nemohou zůstat sami a musí hledat pomoc jak u rodiny či 
přátel, tak i u profesionálů – tedy sociálních služeb.

Demence má podstatný dopad také na celou společnost. Už teď se jedná o rozsáhlý 
problém, který není uspokojivě řešen a který se bude v příštích letech prohlubovat – 
očekáváme, že počet lidí s demencí bude výrazně narůstat. Více lidí s demencí zna-
mená více peněz za léčbu, více rukou, které se budou muset o nemocné starat, a tedy 
více peněz, které bude třeba na tuto péči vynaložit. Zároveň platí, že riziko, že se ro-
dinný pečující přestane věnovat své profesi, je velmi vysoké. Bez náležité podpory ro-
dinných pečujících tak celá společnost přichází i o jejich potenciál. Je na něco tako-
vého náš stát připraven?

Ačkoliv stále ještě nemáme lék, který by Alzheimerovu nemoc vyléčil, víme čím dál 
více o prevenci demence. A zdá se, že to je velmi důležitá a účinná cesta, jak s de-
mencí bojovat.
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Je Alzheimerova nemoc 
totéž co demence?

V posledních letech se Alzheimerova nemoc stala téměř synonymem pro demenci. 
(Ostatně Česká alzheimerovská společnost také nemá v názvu demenci, ačkoliv své 
služby nabízí lidem s demencí bez ohledu na její příčinu.) Nemoc pojmenovaná po 
Aloisi Alzheimerovi je ale pouze jednou z příčin demence. Jedná se ovšem o příčinu 
velice významnou – velmi pravděpodobně stojí za dvěma třetinami všech případů de-
mence. Druhým nejčastějším typem demence je vaskulární demence – za jejím vzni-
kem jsou potíže spojené s cévami. Mezi další typy demence patří demence s Lewyho 
tělísky anebo Pickova choroba (nebo frontotemporální demence). Demence se obje-
vuje také u Parkinsonovy nemoci, často se rozvíjí rovněž u lidí s Downovým syndro-
mem, je závažným následkem nadměrného pití alkoholu a rychle nastupuje při infekční 
Creutzfeldtově-Jakobově chorobě. Mnohdy se objevují dvě příčiny demence najednou – 
typicky Alzheimerova nemoc a cévní problémy – v takovém případě se hovoří o smíšené 
demenci. Skleróza, stejně jako „stařecká demence“ jsou zastaralé a nesprávné pojmy. A to 
přesto, že se pojem stařecká demence vyskytuje v českém zákoně o sociálních službách.

Důležité je připomenout, že některé projevy typické pro demenci  mohou být 
následkem jiného onemocnění či aktuálního stavu organismu, a jsou tedy vratné. 
To se týká například projevů deprese anebo dehydratace především u starších lidí.

Demence a její typy

Alzheimerova nemoc 62 %

vaskulární demence 17 %

smíšené demence 10 %

Parkinsonova nemoc 5 %
ostatní vzácnější příčiny 4 %
jiné degenerativní onemocnění mozku 2 %

Alzheimerova, nebo 
Fischerova nemoc?

Za jasného „otce“ Alzheimerovy choroby byl až donedávna považován Alois 
Alzheimer, německý lékař, který slavný případ Augusty D. popsal v roce 1907. Ve 
stejné době ovšem probíhal obdobný výzkum také na Pražské neuropatologické 
škole, kterou vedl Arnold Pick (ano, ten Pick, po němž se jmenuje frontotempo-
rální demence). Výzkumu se věnoval Oskar Fischer a stejně jako Alzheimer popsal 
tzv. senilní plaky. Ačkoliv byla jeho výzkumná práce přinejmenším z dnešního po-
hledu kvalitnější než ta Alzheimerova, upadla téměř v zapomnění. Studie Oskara 
Fischera byly nalezeny až v souvislosti se stým výročím popsání Alzheimerovy ne-
moci v roce 2007. Objev učinil Michel Goedert z Laboratoře molekulární biologie 
na Univerzitě v Cambridge a své nálezy publikoval v odborném tisku. Díky němu se 
Oskaru Fischerovi dostalo uznání a byla po něm pojmenována například vědecká 
cena. Život Oskara Fischera připomíná tragické osudy mnoha evropských Židů.

Oskar Fischer 
12. dubna 1876, Slaný 

28. února 1942, Terezín

Arnold Pick 
20. července 1851, Velké Meziříčí 

4. dubna 1924, Praha

Foto: Wikimedia Commons
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Víme, co se děje v mozku?

Přesný mechanismus působení Alzheimerovy nemoci (a to platí snad ještě více pro jiné 
příčiny demence) zůstává přes rozsáhlý výzkum a přes to, že jsme se o Alzheimerově 
nemoci mnohé dozvěděli, nejasný. Jisté je, že významnou roli hrají dva proteiny 
a jejich patologické ukládání – amyloid beta a tau, stejně jako neurodegenerace. 
Pochopení toho, co a proč se vlastně v mozku nemocného děje, je přitom absolutně 
klíčové pro nalezení účinného léku.

Přehled vaskulárních změn a proteinopatie podle vybraných 
typů demence

AD

PART

FTD

HD

FTD

LBD

ALS

VaD

ALS

PD

LBD

AD

LATE CBS

VaD

Zdroj: World Alzheimer Report 2021. Journey through the diagnosis of 
dementia. str. 162, Alzheimer’s Disease International. 2021.

Alzheimerova nemoc 
(AD)

Lokalizace změn: 
temporoparietální kůra

Převažující proteinopatie: 
plaky amyloidu beta (Aβ)  

a klubka tau (3R:4R)

Vaskulární demence 
(VaD)

Lokalizace změn: krevní cévy
Převažující proteinopatie: 

agregovaný amyloid, 
agregovaný nebo granulární 

osmiofilický materiál 
(GOM) nebo ateroskleróza

Huntingtonova nemoc 
(HD)

Lokalizace změn:  
bazální ganglia

Převažující proteinopatie: 
poliQ inkluze

Frontotemporální 
demence (FTD)
Lokalizace změn: 

frontotemporální kůra
Převažující proteinopatie: 

shluky tau (3R:4R), TDP43, 
FUS a Pickova tělíska

Demence s Lewyho 
tělísky (LBD)

Lokalizace změn: 
frontotemporální kůra

Převažující proteinopatie: 
Lewyho tělíska

Primárně pokročilým 
věkem podmíněná 
tauopatie (PART)

Lokalizace změn: limbická 
centra

Převažující proteinopatie: 
klubka tau (3R:4R)

Parkinsonova  
nemoc (PD)

Lokalizace změn:  
střední mozek

Převažující proteinopatie: 
Lewyho tělíska

Amyotrofická laterální 
skleróza (ALS)

Lokalizace změn: motorická 
kůra, mozkový kmen, mícha

Převažující proteinopatie: 
TPD-43, FUS

Limbická věkem 
podmíněná 

encefalopatie TDP-43 
(LATE)

Lokalizace změn: limbická 
centra

Převažující proteinopatie: 
TDP-43

Kortikobazální 
syndrom (CBS)
Lokalizace změn: 

senzorická a motorická 
kůra, bazální ganglia

Převažující proteinopatie: 
plaky Aβ  

a klubka tau (3R:4R) a tau 
(4R)
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Jaké signály by vás 
měly varovat?

Pokud pozorujete zmíněné příznaky, navštivte svého praktického lékaře. Vyšetření 
paměti je pro lidi mezi 65 a 80 lety také součástí pravidelné preventivní prohlídky. 
Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete najít pomoc u svého praktika, nechte si změ-
řit paměť v rámci projektu Dny paměti. 

1

3

4
5 6

2
10 varovných příznaků

7
98

10

Ukládání věcí 
na nevhodná místa

Problémy 
se zrakem a odhadem 

vzdálenosti

Změny nálady
a chování

Nezájem o práci 
či společenské 

aktivity

Ztráta orientace 
v čase a prostoru

Špatný nebo
zhoršený úsudek

Problémy 
s udržením 
pozornosti

Problémy
s vykonáváním 

běžných činností
Problémy s řečíZtráta paměti
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Lze demenci vyléčit?

Demenci ani její nejčastější příčinu, Alzheimerovu nemoc, prozatím není možné vy-
léčit. Pro léčbu Alzheimerovy nemoci se používají tzv. kognitiva (především inhi-
bitory acetylcholinesterázy), která mají potenciál zlepšit kvalitu života nemocných. 
Kognitiva do jisté míry pozastavují vývoj nemoci, ale nedokážou chorobný pro-
ces zvrátit. Proto je tak důležité zahájit léčbu v době, kdy mozek není nenávratně 
poškozen.

Inhibitory acetylcholinesterázy byly také díky tlaku ČALS zařazeny mezi léky hrazené 
z českého zdravotního pojištění už v roce 2002. Od té doby stále čekáme na nový prů-
lomový lék. V současné době je podle Alzheimer Europe a jejího projektu, který po-
dává přehled klinických studií zaměřených na demenci (Clinical Trials Watch), ve 
třetí fázi zkoušení 21 klinických studií. Z toho se šest provádí také v Česku.

Vzhledem k současnému stavu vědění v oblasti léčby mají velký význam nefarmako-
logické metody. Tedy přístupy, které ke zlepšení kvality života nemocných nepouží-
vají léky. Jako příklad je možné uvést validaci, reminiscenční terapii, bazální stimu-
laci, taneční terapii anebo péči Namasté.

Kniha Nefarmakologické cesty k lepšímu životu s demencí, kterou ČALS vydala po-
čátkem roku 2022, je jakýmsi katalogem nejznámějších nefarmakologických metod, 
které mají nějaký přínos v péči o lidi s demencí. Některým nefarmakologickým me-
todám se věnujeme také v našich kurzech pro laické i profesionální pečující.

1. aducanum
ab

2. AL001

3. ALZ-801

4. BAN2401

5. donepezil

6. gantenerum
ab

7. guanfacin

8. GV-971 1

9. kofein

10. lecanem
ab

11. sem
aglutid

12. TRx0237

Účinné látky, které jsou testovány ve třetí fázi klinického zkoušení

Demence a pohlaví v ČR (2021)

Koho demence postihuje 
nejčastěji?

Demence se týká mnohem častěji žen. V roce 2021 u nás žilo podle preva lenčních stu-
dií Alzheimer Europe 50 597 mužů s demencí a více než dvojnásobek žen – 110 075. 
Ženy také mnohem častěji pečují; ať už neformálně doma (v roce 2021 se na naše 
konzultantky obrátilo 75 % žen), anebo jako profesionálky.

Ačkoliv demence není přirozenou součástí stárnutí a je vždy důsledkem nějaké ne-
moci, je možné konstatovat, že čím je člověk starší, tím vyšší je riziko, že se u něj ně-
jaký typ demence rozvine. Podle Alzheimer Europe žije v ČR s demencí 7 % starších 
65 let, u lidí starších 80 let je to už 15 % a u devadesátiletých a starších dokonce 41 %.

Demence se nevyskytuje výhradně u starších osob. Alzheimerova choroba se po-
měrně často může rozvinout i u lidí mladších. Je pravděpodobné, že v ČR žije s de-
mencí přibližně 6 000 lidí mladších 60 let.

 ženy 110 075

 muži 50 597

Demence a věk v ČR (2021)

3 z 20 lidí 
starších 80 let

8 z 20 lidí 
starších 90 let

1 z 15 lidí 
starších 65 let
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Jedná se o velký problém?

Každý rok se na planetě objeví až 10 miliónů nových případů demence. Světová zdra-
votnická organizace (WHO) tak odhaduje, že nový případ demence se objevuje kaž dé 
tři vteřiny. Podle těchto předpokladů žilo v roce 2019 na planetě 55 miliónů lidí s de-
mencí a jejich počet se do roku 2050 téměř ztrojnásobí. Podle mezinárodních organi-
zací je třeba velkou pozornost věnovat společnostem z nízkopříjmových oblastí světa, 
kde bude nárůst lidí s demencí velmi pravděpodobně nejstrmější. Demence se řadí 
mezi deset nejčastějších příčin úmrtí.

Spočítat všechny náklady spojené s demencí není jednoduché, přesto WHO odha-
duje, že v roce 2019 dosáhly tyto náklady 1,3 biliónu dolarů. Obdobné HDP měly 
v roce 2020 12.–14. největší ekonomiky světa – Brazílie, Austrálie anebo Španělsko. 
WHO předpokládá, že celosvětová „cena demence“ bude v roce 2030 více než dvoj-
násobná. Pro představu HDP páté největší ekonomiky světa, Spojeného království, 
dosáhlo v roce 2020 na 2,64 biliónu dolarů.

Celosvětový odhad počtu lidí 
s demencí Celosvětové náklady demence

1,3 biliónu USD

2019 2030

2,8 biliónu USD

Zdroj: WHO. Fakta o demenci.

2019

55 miliónů 
jako je 
obyvatel 
Keni anebo 
Jihoafrické 
republiky

2030

78 miliónů 
jako je 
obyvatel 
Francie 
a České 
republiky 
dohromady

2050

139 miliónů 
jako je obyvatel 
USA, tedy 
3. nejlidnatější 
země

Je demence závažný problém 
i v Česku?

Pro nalezení nejlepšího řešení je naprosto zásadní mít problém dokonale popsaný. 
Počet lidí s demencí u nás ale stále pouze odhadujeme. Vycházíme přitom z velké 
prevalenční studie Alzheimer Europe, na jejímž základě odhadujeme podíl osob s de-
mencí v jednotlivých věkových skupinách. Díky této studii a na základě dat Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) předpokládáme, že na konci roku 2021 v ČR žilo téměř 
161 000 lidí s demencí. Počet lidí s demencí se bude v Česku obdobně jako v jiných 
evropských státech dále zvyšovat – v roce 2050 u nás bude pravděpodobně žít téměř 
dvojnásobek aktuálního počtu lidí s demencí. Vše ale záleží na tom, jak se bude vyví-
jet věková struktura – při použití stejné metodiky výpočtu a vysoké varianty projekce 
věkové struktury obyvatelstva ČSÚ dostáváme o 50 000 vyšší čísla.

Pro odhad nákladů demence v Česku vycházíme ze studie Alzheimer’s Disease 
International (ADI). Ta předpokládá, že náklady na demenci ve vyspělé části světa 
dosahují zhruba 1 % hrubého domácího produktu. V roce 2021 tak podle střízlivého 
odhadu mohla u nás cena demence dosáhnout 61,2 miliardy korun. To je zhruba 
stejně jako rozpočty ministerstva kultury, Národní sportovní agentury, ministerstva 
pro místní rozvoj a výdaje na profesionální hasiče dohromady.

Odhad vývoje počtu lidí s demencí v ČR

1960

49 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Karviné 
a počet 
Kristýn

1990

79 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Zlína a počet 
Terez

2005

105 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Liberce 
a počet Alen

2021

161 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Plzně a počet 
Jaroslavů

2050

280 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Ostravy 
a počet Marií
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Srovnání nákladů demence s vybranými položkami státního 
rozpočtu (2021)

Výdaje hlavního  města Prahy 
89,1 miliardy

Výdaje na státní dluh 
52,9 miliardy

Náklady demence 
61,2 miliardy

Výdaje na  
profesionální 

hasiče 
12,1 miliardy

Rozpočet 
Národní sportovní 

agentury 
7,0 miliardy

Rozpočet  
ministerstva pro 

místní rozvoj 
29,5 miliardy

Rozpočet  
ministerstva kultury 

15,3 miliardyRozpočet  
ministerstva průmyslu  

a obchodu 
51,6 miliardy

Zdroj: Dementia in Europe. Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe, 2020 a vlastní výpočty

V kterém kraji žije nejvíc lidí 
s demencí?

Pro odhad počtu obyvatel s demencí je podstatná nejen demografická struktura, 
ale samozřejmě také celkový počet obyvatel kraje. Krajem, kde žije nejvíce lidí s de-
mencí, je Praha, následovaná velkými regiony: Středočeským, Jihomoravským 
a Moravskoslezským krajem. Počet lidí s demencí v těchto krajích dosahuje až 20 tisíc, 
což odpovídá průměrně velkému okresnímu městu. (Na věkovou strukturu obyvatelstva 
v jednotlivých krajích měl ale velký dopad covid. Například v Karlovarském kraji od-
hadujeme, že počet lidí s demencí v roce 2021 oproti předchozímu roku poprvé klesl!)

Zajímavý je podíl lidí s demencí v jednotlivých krajích. Údaje opět vycházejí z pre-
valenční studie Alzheimer Europe, za rozdíly mezi kraji je proto pouze aktuální vě-
ková struktura obyvatel kraje. Nejvyšší podíl lidí s demencí je v „nejstarších regio-
nech“ – v Praze, kraji Zlínském, Královéhradeckém, Olomouckém a v Kraji Vysočina.

ČALS má ve všech krajích svá kontaktní místa – nezávislé organizace, se kterými 
úzce spolupracuje a které nabízejí kromě dalších služeb pro lidi s demencí také pora-
denství. Spojuje je to, že poskytují kvalitní péči, jsou otevření svému okolí a pro lidi 
s demencí chtějí dělat něco navíc.

Podíl lidí s demencí v krajích ČR (2021)

Ústecký
1,383 %

Karlovarský
1,479 %

Středočeský
1,361 %

Liberecký
1,482 %

Moravsko- 
slezský
1,517 %

Jihočeský
1,555 %

Plzeňský
1,531 %

Pardubický
1,567 %

Olomoucký
1,600 %

Kraj  
Vysočina
1,602 %

Zlínský
1,648 %

Králové-
hradecký
1,677 %

Hl. m. Praha
1,573 %

Jihomoravský
1,587 %
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Počet lidí s demencí v krajích ČR (2021)

                    Hl. m. Praha 20 059

                  Středočeský 18 870

         Jihočeský 9 904

        Plzeňský 8 858

    Karlovarský 4 188

           Ústecký 11 046

      Liberecký 6 484

         Královéhradecký 9 047

        Pardubický 8 061

        Kraj Vysočina 8 076

                  Jihomoravský 18 804

         Olomoucký 9 970

         Zlínský 9 435

                 Moravskoslezský 17 870

Zdroj: Dementia in Europe. Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe, 2020 a vlastní výpočty

Počet léčených a neléčených lidí s demencí v roce 2021

Kolik lidí s demencí je u nás 
léčeno?

Pro kvalitní život lidí s demencí je nejpodstatnější správná diagnóza učiněná včas, kte-
rou následuje vhodná léčba. Proto stojí za to sledovat podíl lidí s demencí, kteří jsou lé-
čeni. Z otevřených dat MZ ČR z loňského roku vyplývá, že v posledních letech nějakou 
terapii zřejmě podstupuje 70 % lidí s demencí. To je na první pohled poměrně pozitivní 
údaj, protože celosvětově je poměr podle ADI obrácený. Znamená nicméně, že zhruba 
50 000 obyvatel ČR léčeno není! Podstatné navíc je, kdy je diagnóza učiněna. Platí, že 
čím dříve po projevení prvních příznaků, tím lépe. Pro hodnocení toho, kdy a jak je dia-
gnóza provedena, prozatím nemáme dostatek údajů.

Podle podrobné analýzy ÚZIS z roku 2018 je zřejmé, že v ČR existují v přístupu k dia-
gnóze velké rozdíly. Ukazují to data o počtu léčených lidí s Alzheimerovou nemocí v jed-
notlivých krajích. Při očištění odlišností daných počtem obyvatel a věkovou strukturou 
kraje vidíme, že obyvatelé Pardubického kraje mají více než 1,5krát větší šanci, že u nich 
bude Alzheimerova nemoc diagnostikována, než mají lidé z Moravskoslezského kraje. 
To ukazuje na velkou nerovnost v péči.

68 666 Léčení s Alzheimerovou nemocí

46 668 Léčení s jiným typem demence

45 338 Bez léčby
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Počet lidí s vykázanou Alzheimerovou nemocí v krajích 
na 100 000 obyvatel  (věková standardizace; 2017)

Zdroj: Psychiatrická péče: Alzheimerova nemoc a neurčené demence (otevřená data). ÚZIS. 2022. 
Pokorná A., Benešová K., Jarkovský J., Májek O., Dušek L. Alzheimerova nemoc: zdravotnická péče v datech NRHZS. Národní portál psychiatrické péče.

Ústecký
615

Karlovarský
588

Středočeský
580

Liberecký
481

Moravsko- 
slezský
476

Jihočeský
546

Plzeňský
558

Pardubický
776

Olomoucký
539

Kraj  
Vysočina

689

Zlínský
597

Králové-
hradecký

621

Hl. m. Praha
590

Jihomoravský
574

Jaké jsou kapacity zdravotnictví 
a sociálních služeb?

Demence je typický zdravotně sociální problém. Jeho řešení není možné bez úzké spo-
lupráce zdravotnictví a sociálních služeb. Zdravotní stav lidí s demencí se postupně 
zhoršuje natolik, že například v pobytových sociálních službách není možné poskytovat 
kvalitní péči bez zdravotnického personálu. 

Lidé s demencí využívají celé spektrum sociálních služeb: poradenství, terénní so-
ciální služby (osobní asistence, pečovatelská služba anebo terénní odlehčovací služba), 
denní stacionáře a konečně pobytové sociální služby – domovy pro seniory a domovy 
se zvláštním režimem. Domovy pro seniory nejsou podle zákona určeny pro lidi s de-
mencí, přesto v nich nejspíš velké procento lidí s nějakou formou demence žije. Podle 
staršího průzkumu jich může být až 70 %. Lůžek v domovech se zvláštním režimem je 
přibližně 22 tisíc a mohou tak posloužit maximálně 13 % lidí s demencí. Nabídka lů-
žek se ale mezi kraji různí – Ústecký kraj má oproti Praze kapacitu této služby 3,5ná-
sobnou. Například v USA přitom žije ve specializovaných domovech 30–40 % lidí s de-
mencí. Nedostatečnou kapacitu má i pobytová odlehčovací služba, která má potenciál 
výrazně zkvalitnit život lidí s demencí i jejich rodin, například v Praze je pro lidi s de-
mencí dostupných pouze 175 lůžek! 

Nezanedbatelný problém je také to, že umírající lidé s demencí by měli získat paliativní 
péči. V roce 2017, ze kterého máme poslední údaje, přitom s demencí zemřelo více než 
12 000 lidí! 
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Zdroj: The role of care homes in end of life care. Briefing 1 - Care home bed provision and potential end of life care need in people aged 75 or older in England. 
Public Health England. 2017. 
Jett L. Nursing Homes with Dementia Special Care Units Provide Better Quality of Care. Harvard Medical School. 2018.  
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2021. MPSV. 2022.

Počet lidí s demencí a pobytové služby

Kapacita domovů se zvláštním režimem v ČR (2021)

Kapacita speciálních domovů v UK (2017) 

Kapacita speciálních domovů v USA (2018) 

Je možné demenci předejít?

Podle posledních studií se zdá, že také Alzheimerovu nemoc a jiné příčiny demence je 
možné ovlivnit zdravým životním stylem. Životní styl velmi pravděpodobně ovlivňuje 
nejen to, jestli se u někoho rozvine demence, ale také to, jaký bude mít průběh. Dobrá 
zpráva je, že pokud myslíme na své zdraví a snažíme se předcházet tzv. civilizačním ne-
mocem, velmi pravděpodobně „bojujeme“ také proti demenci.

Pomůcky pro procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí pro lidi s počínající de-
mencí najdete na našem webu. Většina zdravotních pojišťoven nabízí na jejich nákup 
příspěvek.

Společenský
život

Zdravý
jídelníček

Zdravé srdce

Pravidelný pohyb

Procvičování
mozku

1

2 3

4

5
Zpracováno dle podkladů Alzheimer’s Disease International



2726

Co riziko vzniku demence 
zvyšuje?

Úrazy hlavy

Deprese

Nadměrné pití 
alkoholu

Vysoký krevní tlak

Nedostatek  
společenských  

kontaktů

Zhoršení sluchu

Znečištěné ovzduší

Cukrovka

Nedostatek pohybu

Nižší vzdělání

Kouření

Obezita

4

6

1

2
3

5

7

8

10

11
12

9

Zdroj: Livingston et al.: Dementia prevention, intervention, and care: 
2020 report of the Lancet Commission; zpracováno podle ADI.



2928

Co je na životě s demencí 
nejtěžší?

„Co je na životě s demencí nejtěžší? Těžká odpověď, protože nemocná manželka se 
o sebe ještě může postarat, co se týká hygieny, najde cestu domů. Ale ztratíte člověka, 
partnera, i když zde je, existuje. Jsme dva a vlastně jsem sám. Doba, kdy jsme si měli 
užívat stáří, pro oba skončila. Děti mně řekly, ztratili jsme mámu, i když ji vlastně 
máme. Neboli to má dvě roviny. Tu pracovní, starost, práce, péče, a tu duchovní, kte-
rou je ztráta člověka.“
— Pan P., momentálně pečující o manželku

„Pro rodinného pečujícího je obtížných mnoho věcí, těžko říci, která je nejtěžší, pro-
tože se to v průběhu péče mění. Na počátku péče: připustit si, že někdo blízký trpí 
demencí, porozumět vývoji onemocnění, získat představu, co se bude dít dál. V prů-
běhu péče: rozhodování, zda pečovat sám a v jakém rozsahu, zda pracovat na zkrá-
cený úvazek, nebo z práce zcela odejít, hledání podpory u členů rodiny, hledání pro-
fesionální podpory. V případě, že odejdete ze zaměstnání a pečujete 24/7: sociální 
izolace, zhoršení vaší šance na slušný důchod. Když váš blízký zemře a péče tak 
skončí: podpora v nezaměstnanosti ve výši 0,15 % průměrné mzdy, velmi obtížné 
hledání zaměstnání.“
— Paní Ž., bývalá rodinná pečující

„Pro mě, jako pečující osobu, je nejtěžší vidět, vnímat a prožívat hodiny, dny a mě-
síce s člověkem, který postupně ztrácí své dřívější plné psychické i fyzické schopnosti 
a síly. Prostě se vám manžel, s nímž jsem prožila několik desítek hezkých let života, 
postupně ‚ztrácí‘ a uniká do ‚jiného světa‘. To je velmi, velmi stresující, nebojím se 
napsat, depresivní pocit.“
— Paní K., momentálně pečující o manžela

„Nejtěžší bylo a stále zůstává uvědomit si a věřit tomu, že všechny její projevy de-
mence jsou projevy zlé nemoci, nikoliv nějaké vědomé schválnosti, přestože tak vět-
šina z nich na mne působí. Protože také na mne přešla naprosto veškerá činnost sou-
visející s každodenním životem domácnosti (vaření, úklid, hygiena, praní prádla, 
nákupy atd.), jsem zcela časově i jinak touto činností vymezen.“
— Pan B., momentálně pečující o manželku

„Myslím, že nejtěžší je už samotné přijetí skutečnosti, že někdo z nejbližších (v mém 
případě maminka) demencí onemocněl, vnitřně se s tím vyrovnat. Obtížné je určitě 
i uvědomění si bezmoci vyplývající z faktu, že jde o nemoc, která se bohužel zatím 

nedá léčit (nebo alespoň zásadním způsobem ovlivnit, zpomalit či zmírnit její prů-
běh). Velice náročná – nejen na trpělivost – je rovněž komunikace s nemocným, na-
příklad ‚vysvětlit‘ mamince, že nemá smysl snažit se opakovaně telefonovat někomu 
z příbuzných, který je již řadu let po smrti, apod.“
— Pan P., bývalý rodinný pečující

„Nejdříve je nejtěžší tuto skutečnost přijmout, pochopit, že lépe již bylo a že blízký 
člověk, ač se snaží sebevíc, nemůže tuto intenzivní péči o osobu s Alzheimerovou 
chorobou zvládnout sám/s pomocí rodiny. Pečující osoba se musí vyrovnat s tím, že 
jí milovaný člověk už není takový, jakého ho znala. Přesto, že se snaží i nadále dávat 
svoji lásku najevo, musí se naučit, že součástí této choroby jsou občas i hrubá slova. 
Nedokážu říci, co je pro osobu touto nemocí trpící nejtěžší… Určitě je ale těžké právě 
i to, že člověk vůbec neví, co se nemocnému v jeho myšlenkách/hlavě odehrává…“
— Paní M., dcera pomáhající v péči o tatínka

„Myslím, že moje maminka žije ve svém světě a vybavuje si svůj život pouze do 15–
20 let. Bylo to období druhé světové války, kdy nic nebylo. Za jakékoliv jídlo, nějaký 
dárek moc děkuje, usmívá se a je spokojená. Vždy byla spíše uzavřená a žila pouze 
pro rodinu. Doufám, že je spokojená, a každý den se o to snažím. Tou demencí „trpí“ 
spíše rodina, určitě ne maminka.“
— Paní M., momentálně pečující o maminku

„Co je nejtěžší: přijmout ji. Jelikož potkala v 51 letech manžela a v 50 mne, bylo 
nejtěžší totálně přenastavit celý náš dosavadní život. Manžel fungoval ve třech fir-
mách. Byli jsme aktivní, cestovali jsme, pomáhali jsme potřebným, chodili za kul-
turou atd. Najednou jsem zůstala na všechno sama. A pozorovala, jak se můj milo-
vaný mění v „cizího“ člověka, a navíc bez návodu k použití. Nejtěžší je v současnosti, 
po čtyřech letech života s tou zrádnou zlodějkou mozku, že když už máte pocit, jak je 
systém fungování jakž takž přijatelně nastaven, můj manžel s demencí udělá něco, 
s čím jsem ve svých precizních představách vůbec nepočítala, a začínám zase od nuly. 
Nejtěžší v našem věku je žít v tempu člověka o zhruba tři desetiletí staršího.“
— Paní P., momentálně pečující o manžela

„Nejhorší na demenci je to, že vám postupně požírá „vašeho“ člověka. Sežere mu 
vzpomínky, rozum, řeč, inteligenci. Nakonec i schopnost něco cítit. Všechno, co dělá 
člověka člověkem. Zbyde jen balíček, kterému se zoufale a naprosto marně snažíte 
zachovat aspoň trochu důstojnosti…“
— Paní P., momentálně pečující o maminku
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Je možné něco díky demenci 
získat?

„Získala jsem mnoho pěkných chvil v průběhu péče, je pěkné se starat o blízkého 
člověka, dělat mu radost. Život nejsou jen zásadní okamžiky, život se skládá z mnoha 
zdánlivě nevýznamných chvil, na péči je krásné, když můžete svého blízkého vzít ko-
lem ramen, pohladit ho, když se na vás usměje, když vidíte, že mu chutná. Možná 
jsou to maličkosti, ale jsou podstatou pěkného vztahu. Získala jsem sebevědomí, že 
dělám správnou věc a že ji dělám dobře.“
— Paní Ž., bývalá rodinná pečující

„Určitě schopnost radovat se i ze zdánlivých maličkostí, kterých si člověk pod ‚ná-
nosem‘ každodenního všedního života předtím ani nevšiml (nebo jim věnoval jen 
okrajovou pozornost), snad i schopnost lépe odlišovat skutečně podstatné, zásadní 
věci od zbytečností, malicherností bez valného významu, možná i schopnost brát ži-
vot takový, jaký je, se vší úctou, vážností, ale zároveň často i s tolik potřebným nad-
hledem. V neposlední řadě jsem díky respitní – a následně i paliativní – péči potkal 
několik vynikajících lidí, jichž si skutečně vážím.“
— Pan P., bývalý rodinný pečující

„Ano, hodně. Uvědomila jsem si a stále si uvědomuji křehkost a vzácnost každého 
lidského života. Mám nyní hlubokou úctu a skláním se před každým, kdo pečuje 
o člověka s demencí. Ať je to instituce, nebo jednotlivec. Uvědomuji si, kolik trpěli-
vosti, lásky a péče každodenně věnují osobám s demencí, i když jim samotným třeba 
není zrovna dobře.“
— Paní K., momentálně pečující o manžela

„Díky tomuto jsem získal zkušenost, že se mnoho činností dá zvládnout nebo je 
možné se naučit ty, které jsem se v mládí nenaučil. Nevím ale, kde je hranice mých 
možností s postupem projevů nemoci manželky, avšak i věku a zdravotního stavu 
mne samotného. V tomto ohledu je pro mě bezvýhradně obrovskou pomocí posky-
tování služby sociální péče Českou alzheimerovskou společností. Profesní i citlivý 
osobní přístup Mgr. Markéty Musilové je nám oběma velmi prospěšný a milý.“
— Pan B., momentálně pečující o manželku

„Je něco, co jste díky demenci získal/a? Už trochu ohraná odpověď, ale vždy a všude 
platí. Přehodnocení života, věci, které byly důležité, najednou důležité nejsou, na-
stoupila určitá flegmatičnost.  S manželkou se nepohádám ani kdybych chtěl, nemu-
sím se jí na nic ptát, protože by mi stejně relevantně neodpověděla. A naučil jsem 
se věci, o kterých jsem neměl potuchy, vařit, péct, nakupovat, prát… Nic nemusím 
s nikým konzultovat, dělám si, co já chci.“
— Pan P., momentálně pečující o manželku

„Omlouvám se, ale zde budu stručná: na hrůzy se asi neptáte, to byste použili jinou 
formulaci. A dobrého mi demence nepřinesla opravdu naprosto nic.“
— Paní P., momentálně pečující o maminku

„Schopnost promptně reagovat na nastalé změny ve zdravotním stavu blízké osoby 
– ať je to jednání s úřady ohledně sociálního příspěvku, zařízení průkazky ZTP/P, 
zajištění invalidního vozíku, pronájem dalších pomůcek. V této souvislosti si ale 
nedovedu představit, že by pečující osoba s nutností vyžadované 24hodinové péče 
byla schopna bez pomoci toto vše na úřadech vyřídit/zařídit – na to prostě již síla 
nezbývá.“
— Paní M., dcera pomáhající v péči o tatínka

„Myslím, že ano. Určitě jsem trpělivější, menší problémy (rozlití hrnku, počůrání…) 
řeším v klidu a v pohodě, bez jakéhokoliv vyčítání. O maminku se starám osm let 
a je to velmi náročné. Doufám, že to zvládnu do konce jejího života.“
— Paní M., momentálně pečující o maminku

„Co mi život s demencí dal: hodně těžko hledám pozitivní bod, neb mne život s de-
mencí pořád bolí a stále s ním bojuji. Snad jen schopnost snažit se zpomalit, být tr-
pělivější a chápavější. Asi pomalu objevuji i dar vnímat každý den, jako by byl náš 
poslední.“
— Paní P., momentálně pečující o manžela
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Jak vám můžeme pomoci?

Potřebujete základní informace o demenci? 
Podívejte se na náš web www.alzheimer.cz anebo nám zavolejte 
na telefon 283 880 346.

 

Vyžaduje vaše situace podrobnější rozhovor? 
Zavolejte nám v pondělí mezi 12.00 a 19.00 anebo se objednejte na osobní 
konzultaci v jiném čase.

 

Pečujete o člověka s demencí a potřebujete si několik hodin týdně 
odpočinout (a bydlíte v Praze)? 
Využijte naši respitní péči.

 

Zapomínáte a bojíte se k doktorovi? 
Objednejte se k nám na vyšetření paměti v rámci projektu Dny paměti.

 

Chtěli byste si procvičovat paměť a další kognitivní funkce? 
Podívejte se na nabídku našich pomůcek pro trénování kognice.

 

Pečujete o člověka s demencí a nemáte s kým sdílet své zkušenosti 
a pocity? 
Navštivte naši podpůrnou skupinu Čaje o páté.

 

Hledáte písemné informace? 
Stáhněte si některou z našich brožurek.

 

Nemáte čas číst? 
Podívejte se na naše krátká videa 20 otázek o demenci.

 

Zajímáte se o problematiku demence a chcete se dále vzdělávat? 
Projděte si nabídku našich akreditovaných kurzů anebo si objednejte kurz na klíč.

Poskytujete kvalitní služby lidem s demencí? 
Zvažte certifikaci Vážka®.

 

Žijete s demencí a rádi byste potkávali lidi se stejným osudem? 
Zapojte se do naší podpůrné skupiny Toulky pamětí a duší.

 

Naše služby vás zaujaly, ale Praha je příliš daleko? 
Podívejte se, jakou pomoc nabízejí naše kontaktní místa.
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Podpořte lidi s demencí 
a jejich rodiny!

Líbí se vám, co děláme? Chcete podpořit naši činnost a zlepšit tak život lidí 
s demencí a jejich rodin?

Pošlete nám DMS! 
Telefonní číslo: 87 777

DMS PROTIDEMENCI 30 nebo 
DMS PROTIDEMENCI 60 nebo 
DMS PROTIDEMENCI 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Česká alzheimerovská společnost obdrží  
29, 59 nebo 89 Kč. Více informací najdete na webu www.darcovskasms.cz.

Podpořit nás můžete také darem na sbírkový účet 20250277/0100. 
Srdečně děkujeme!

Milníky ČALS

1996   setkání s Noreen Siba z Alzheimer’s Disease International 
v Gerontologickém centru v Praze 8

1997   MV ČR registruje ČALS jako občanské sdružení

2000   13 kontaktních míst ČALS

2002   Aricept hrazen z veřejného zdravotního pojištění

2003   zveřejnění databáze služeb pro lidi s demencí 

2008   strategie P-PA-IA jako východisko pro certifikaci Vážka®, první vyšetření 
v rámci projektu Dny paměti

2010  první svépomocná skupina pro lidi s demencí Toulky pamětí a duší

2012   projekt Gerontologické a organizační supervize získal cenu Foundation 
Médéric Alzheimer

2014   dokončena transformace na o.p.s. 
Studio Najbrt vytvořilo nové logo a vizuální styl ČALS

2016   I. Holmerová předsedkyní Alzheimer Europe 
Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí byly vyhlášeny 
nejkrásnější knihou roku 2015

2018   20 otázek o demenci 
sedm kolegyň z respitní péče obdrželo z rukou starosty Prahy 8 ocenění za 
služby veřejnosti

2020   Cena MZ ČR Makropulos za projekt Dny paměti 
Cena České televize za klip propagující 20 otázek o demenci



Organizátoři výstavy Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Koncepce výstavy Výstava vychází z publikace Zpráva o stavu demence 2014. Existují v krajích 
České republiky významnější rozdíly? autorů Ondřeje Mátla, Ivy Holmerové a Martiny Mátlové.

Autoři textu Martina Mátlová a další

Překlad Martina Miššíková

Jazyková redakce Jindra Bláhová

Anglická jazyková redakce Adam Stewart

Grafická úprava a sazba Andrea Vacovská a Tomáš Trnobranský, Studio Najbrt

Instalace Medialogue, s.r.o.

Poděkování za pomoc při přípravě výstavy Olga Menzelová, Jana Zedníková, Martin 
Šlenc, Karolína Pelikánová, Petr Kelin, Pedro Rosa-Neto, Eduardo Zimmer, Lucie Hájková, Eva 
Jarolímová, Monika Kozová, Miluše Margarjanová a Markéta Šplíchalová. Klienti a klientky 
respitní péče ČALS.

Poděkování za 25 let ČALS Iva Holmerová, Hana Janečková, Dagmar Niklová, Dagmar 
Šašková, Miloš Vojtěchovský, Helena Nováková, Miroslav Erdinger, Petr Veleta, Jan Franta, Pavla 
Hýblová, Jitka Suchá, Michal Musil, Jan Kliner, Alena a Miha Kastelicovi, Eliška Kasinová, Nina 
Baláčková, Věra Ryšavá, Noreen Siba, Jitka Zgola, Dana Hradcová, kolegyně a kolegové z ČALS, 
jejích kontaktních míst a Gerontologického centra v Praze 8. Alzheimer Europe a Alzheimer’s 
Disease International.  Finanční podporovatelé.

Děkujeme hlavním partnerům výstavy společnosti RSJ a Alzheimer nadačnímu 
fondu, Městské části Praha 1, partnerovi společnosti Viatris a mediálním partnerům 
Náš region a Mladý svět.

Investiční skupina RSJ spravuje v několika podfondech a podílových fondech široké portfolio 
investic do nemovitostí, zemědělství, strojírenství i služeb. Vysoký podíl na spravovaném majetku 
představují investice do realitních projektů, které se zaměřují na akvizici výnosových nemovitostí 
a rezidenční a výnosovou výstavbu. V posledních letech roste podíl investic do logistiky, resp. 
průmyslových areálů. RSJ Investments se soustředí rovněž na klíčová odvětví 21. století – 
informační technologie, biotechnologie, produkci zdravých potravin či na investice vedoucí 
k prodloužení a zkvalitnění lidského života.

Alzheimer nadační fond již deset let podporuje odborníky zabývající se výzkumem, diagnostikou, 
léčbou a péčí o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími neurodegenerativními nemocemi. 
Vyhlašuje pravidelné stipendijní programy pro mladé vědce a lékaře, stipendium pro vědkyně 
matky, soutěže o nejlepší odborné publikace nebo aktivní účast na konferencích a podílí se na 
projektu Alzheimer Café. www.alzheimernf.cz


