
JAK POROZUMĚT UŽIVATELI S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ? ÚVOD DO 
PROBLEMATIKY 

Akreditace MPSV č. 2015/0876 – PC/SP 

Časová dotace: 8 hodin 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky pracující se seniory 
a osobami s demencí.  

Je úvodem do problematiky práce s uživatelem zejména s Alzheimerovou nemocí.  Účastníci 
kurzu se seznámí s tím (nebo si osvěží), co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové 
faktory vzniku demence, jaké jsou její fáze, jak se demence projevuje, s jakými poruchami 
chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi pracovat - jak jim předcházet a jak je řešit, 
a to na konkrétních příkladech z praxe. Prostřednictvím pochopení toho, jak demence 
proměňuje celkovou osobnost, dojde účastník i pochopení toho, jaké metody jsou účelné pro 
komunikaci, jaká jsou specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v 
jednotlivých fázích demence, jak naplňovat nevyslovené potřeby. Poslední část kurzu je 
věnována současným trendům v přístupu k osobám s demencí - zejména přístup zaměřený na 
klienta, orientace realitou, programované a individualizované aktivity, validace, reminiscence, 
naučený postup, psychobiografický model. Celý kurz je kromě výkladu prokládán příběhy 
osob s demencí a pečujících osob a diskusí v rámci skupiny účastníků kurzu. Účastníci získají 
nejenom teoretické vědomosti, ale prostřednictvím modelových situací i praktické dovednosti 
k efektivnímu a profesionálnímu zvládání práce s uživatelem s demencí, zejména způsobenou 
Alzheimerovou nemocí. 

Cílové kompetence absolventa kurzu: 

1. Rozumí základním pojmům v problematice demence - co to je Alzheimerova nemoc, 
prevalence, jak se projevuje narušení paměti, fáze demence, rizikové faktory vzniku 
demence, k jakým změnám osobnosti dochází.  

2. Dovede zařadit uživatele - osoby s demencí do jednotlivých fází demence dle základních 
znaků a projevů. 

3. Získá základní znalost toho, co jsou poruchy chování u osob s demencí, jak jim 
předcházet, jak je řešit, pokud již vzniknou.  

4. Umí komunikovat s uživatelem tak, aby co nejvíce předcházel vzniku problémového 
chování.                                                                                                                                                            

5. Orientuje se v jednotlivých přístupech k osobám s demencí - přístup zaměřený na člověka, 
programované a individualizované aktivity, orientace realitou, validace, reminiscence, 
naučený postup, psychobiografický model. 


