Vážení a milí tená i,
rádi jsme pro vás p ipravili další tišt né vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nep ináší, tak
jako dosud, vlastní tvorbu našich p isp vatel – senior , ale slovo odbornice ke zdravotn -sociální
problematice senior . V íme, že informace v n m obsažené budou pro vás p ínosné a vyvolají i další
podn tnou diskusi p ímo na stránkách www.senio.cz.
Na další setkávání s vámi se t ší za tým Senio.cz
Jana Lešikarová
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Mgr. Dagmar Dvo á ková

1. Stárnutí populace
Stá í je nevyhnutelnou perspektivou každého lov ka. Rychlé stárnutí spole nosti pozorované již
dlouhou dobu v zemích západní Evropy za íná být aktuálním problémem i v eské republice. Stárnutí
populace asto vnímáme pouze jako problém, který nadm rn zatíží náš sociální a zdravotní systém. Do
pop edí se však dostává i problematika etických aspekt pé e o seniory.
D ležitou sou ástí etického p ístupu k jedinc m vyššího v ku je respektování jejich lidské d stojnosti,
hodnot, autonomie a duchovního p esv d ení. I lov k bez náboženského vyznání má své duchovní
pot eby - hledá smysl života, lásku, odpušt ní a nad ji. Kalvach (2004) uvádí, že pokud nemá vývoj
populace vést k výraznému zhoršení kvality života senior , je nutné usilovat o zlepšení chápání pot eb a
problém senior , zlepšení zdravotnických i sociálních služeb.
Senio i jsou ast ji hospitalizováni v nemocni ním za ízení, zhoršuje se jejich zdatnost, odolnost a
adaptabilita organismu, což má negativní vliv na délku hospitalizace. Velice asto se senio i stávají závislí
na pé i svého okolí, jsou nesob sta ní v denních innostech. Pokud v této situaci nemají vhodné sociální
zázemí, kdy rodinní p íslušníci nemohou nebo necht jí o seniora pe ovat, mohou se ocitnout v za ízeních
poskytujících zdravotní a sociální pé i. Ve všech t chto za ízeních by m ly být dodržovány zásady
respektující zvláštnosti vyššího v ku.

Vybrané etické problémy v pé i o seniory ve zdravotnických za ízeních
Rozsah etických problém v oblasti zdravotní pé e o seniory m že být velmi rozsáhlý.V následujících
ádcích se budu v novat t em problematickým okruh m, které se týkají etických problém v pé i o seniory.
Jedná se o násilí páchané na seniorech, respektování autonomie senior a ageismus.
Z d vodu zhoršení pohybové koordinace, svalové síly, ale také senzorických a kognitivních funkcí, se
m že senior stát nerovnocenným partnerem pro zdravotnické pracovníky. Profesionální pe ovatelé mohou
snáze "zanedbat" informovanost o r zných postupech nebo nemusí považovat za d ležité je klientovi
sd lit. Dále u senior m že být porušena lidská d stojnost, nerespektován stud, soukromí, autonomie aj.
Velkým problémem je možné páchání násilí na jedincích vyššího v ku, a již v domácím prost edí, b hem
hospitalizace nebo v n kterém z ústav sociální pé e.
Senio i a násilí
I když Tošnerová (2000) uvádí, že se s n kterou formou špatného zacházení se seniory m žeme setkat
u 3 - 5 % starší populace, což v eské republice p edstavuje asi 60 000 konkrétních týraných starších
osob, byla problematika nevhodného zacházení s jedinci vyššího v ku ze strany rodinných p íslušník i
profesionálních pracovník , a již jde o zanedbávání, zneužívání nebo týrání, velice dlouho opomíjena.
Senior m že být týrán t lesn , kdy se na jeho t le vyskytnou podez elé škrábance, podlitiny, popáleniny,
opakované zlomeniny, rány na genitáliích, které mohou nasv d ovat o možném sexuálním zneužívání atd.
Dále m že být bezbranný senior zneužíván finan n , majetkov , emocionáln nebo m že být týrán více
zp soby.
Pokud je p ítomno podez ení na týrání seniora, je d ležité, snažit se netraumatizujícím zp sobem zjistit
od jedince co nejvíce informací. T lesný i psychický stav by m l být pe liv zdokumentován, m ly by být
po ízeny fotografie zran ní. Pokud senior potvrdí týrání, m la by být tato situace vhodn ešena, nap íklad
umíst ním do domova pro seniory. Pokud senior týrání popírá, zdravotnický pracovník by m l poskytnout
informace o tom, že není sám a jaké jsou možnosti ešení. Senio i asto omlouvají své pe ovatele, stydí se
nap . za své d ti. Zdravotnický pracovník musí respektovat klientovo rozhodnutí, nesmí na n j naléhat.
Výjimky tvo í situace, kdy došlo k t žkému ublížení na zdraví nebo klient není nap . z d vodu demence
schopen rozhodnout a t lesná poškození zjevn nasv d ují týrání (Venglá ová, 2007).
Specifickým jevem, p i kterém se senior dostává do role ob ti, je bezesporu událost, v rámci níž se
trestného nebo i jen nemorálního chování v i n mu, dopustí jeho vlastní p íbuzní nebo dokonce velmi
blízká rodina zpravidla žijící s ním ve spole né domácnosti.
Vztah staršího lena rodiny v i jeho potomk m se v pr b hu asu r zn m ní a vyvíjí. Jak podrobn
rozvádí Vágnerová (2000), starý lov k prochází n kolika fázemi vývoje tohoto vztahu, v nichž se vyvíjí a
zvyšuje postupná závislost na rodin . Závislost pramení z pot eby citové jistoty v rámci rodiny.
Senio i a respektování autonomie
Autonomie je pojem, který m že být definován jako schopnost vést život podle vlastních pravidel, tzn.
být pánem svého chování, jednání, zp sobu života, být svobodný v rozhodování. Aby senior mohl být
autonomní, musí být spln ny ur ité p edpoklady. P edevším tento jedinec musí mít schopnost sebeur ení
a k tomu mít náležité fyzické, rozumové a sociální podmínky. Dále musí mít dostate nou v li a motivaci k
tomu, aby tyto schopnosti využíval. Poslední podmínkou je vhodné prost edí pro možnost uplatn ní
autonomie seniora. Ve vyšším v ku dochází asto k narušení schopnosti samostatn se rozhodnout nebo
vykonat ur itou innost a senior se stává v ur itém stupni závislý na svém okolí. V této situaci zna n
závisí na p ístupu osob, jež se podílí na pé i o seniora, zda bude autonomie podporována i nikoliv
(Pichaud - Thareauová, 1998).
Pichaud a Thareauová (1998) uvádí, že jsou rozlišovány ty i typy pomáhajících. Typ autoritativní,
vnucující sv j názor a svá rozhodnutí je typem, který je asto podporován zcela pod ízeným chováním
klient . Dále je to manipulující typ, který op t nerespektuje autonomii seniora a r zným zp sobem (nap .
psychické vydírání nebo odm na, vyhrožování, vysmívání, trest) manipuluje se seniorem tak, aby bylo
dosaženo cíle pomáhajícího bez ohledu na aktuální pot eby samotného klienta. T etím typem pomáhající
osoby je ochranitelský typ. Zde pe ující osoba, z d vodu bezpe nosti seniora, vykonává veškerou innost

za n j. Zmín ný typ pe ující osoby op t zabra uje rozvoji autonomie klienta. Posledním typem je typ
spolupracující, jež se snaží o rozvoj schopností jedince i za cenu zhoršené kvality pé e a delšího asu,
pot ebného k vykonání ur ité innosti. Zmín ný typ pe ující osoby autonomii maximáln podporuje a
rozvíjí.
Ageismus a stá í
Pojem ageismus m že být definován jako p edsudky a negativní p edstavy o seniorech. Zahrnuje ale
také diskriminaci senior , jež m že být zjevná nebo skrytá. V sou asnosti je up ednost ován kult mládí a
krásy, kdy je mladým lidem odpoušt na celá ada nedostatk , protože oni jsou spole nosti prosp šní na
rozdíl od senior , kte í již nemají ím p isp t (Minibergerová - Dušek, 2006).
Existuje celá ada p edsudk o stá í. Haškovcová (1990) uvádí n kolik základních mýt o stá í. Mýtus
falešných p edstav, který je založen na p esv d ení spole nosti, že senio i kladou d raz p edevším na své
ekonomicko-materiální zabezpe ení, jejichž úrove je p ímo úm rná spokojenosti senior . Podle mýtu
zjednodušené demografie se jedinec stává starým v den odchodu do penze. Na základ mýtu homogenity
spole nost pohlíží na seniory jako na jedince, jež jsou všichni stejní. Dále je to mýtus neužite ného asu,
díky kterému jsou senio i pokládáni za jedince, kte í již nic ned lají, nic neznamenají, nejsou rovnocennými
partnery.
Tošnerová (2002) mezi mýty o stá í za lenila: sta í žijí jen v rozvinutých zemích, sta í lidé jsou všichni
stejní, stá í muž a žen je stejné, stá í je k ehké - pot ebující pé i, sta í nemají ím spole nosti p isp t a
stá í je ekonomickou zát ží spole nosti. Osoby vyššího v ku vystavené p edsudk m o stá í, mohou
zaujmout aktivní postoj, kdy se brání vylou ení ze spole nosti, a nebo p edsudk m o stá í podlehnou.
Záv r
Základem práce s geriatrickými klienty je vytvo ení vzájemného vztahu d v ry. Z p ístupu ošet ujících
by m la vyza ovat tolerance, úcta a hluboké lidské porozum ní. Všichni pracovníci, kte í jsou v kontaktu se
seniory, by na n nem li pohlížet jako na jedince, kte í pot ebují pouze pomoc a již nám nemají co dát. I
p es náro nost pé e je nep ípustné p enášet do ni negativa z osobního i profesního života. Ovlivnit a
zamezit vzniku takových situaci m žeme p edevším vhodnou prevenci syndromu vyho ení, dostate ným
odpo inkem a vhodnými volno asovými aktivitami.
Bezmocného lov ka je lehké zneužít a manipulovat s ním. Proto osoby, které pe ují o tyto k ehké
jedince, by m ly být motivované ke kvalitní pé i o n . Touto motivací m že být nap íklad pot eba pomáhat
jiným, pochvala nebo také dobré finan ní ohodnocení (Kopecká - Korcová, 2008).
Stá í m že p inášet také ovoce v podob moudrosti, shovívavosti, humoru a nacházení smyslu
života a smrti.
Použité zdroje najdete na adrese: http://www.senio.cz/index.php?w=art&id=2489&rub=50&s=

2. Sociální vylou ení senior
Sociální (exkluze) izolace
Koncept sociálního vylou ení je pom rn mladý. Poprvé jej použil v roce 1974 René Lenoir v souvislosti
s ur itými kategoriemi lidí (delikventi, závislé osoby), které nebyly dostate n zajišt ny systémem
sociálního pojišt ní. Sociální vylou ení popsal jako mikrosociální jev, který má p ímý negativní vliv na
vazby mezi jednotlivci a skupinami. Ve svých d sledcích jej však lze chápat z makrosociálního hlediska.
Sociální exkluze ohrožuje normy a spole enský ád a tím zvyšuje riziko dezintegrace a rozpadu
spole nosti. Vylou ení se m že projevovat v oblasti ekonomické, sociální, politické i kulturní. (Vrbická,
2007)

Existují rozdílné názory a neshody na jednotnou definici sociální exkluze. Rada Evropské unie definuje
sociální vylou ení jako proces, který vytla uje ur ité jednotlivce na okraj spole nosti a brání jim v
participaci z d vodu jejich chudoby, nedostatku základních kompetencí a p íležitosti k celoživotnímu
vzd lávání nebo v d sledku diskriminace. Takto se oddalují od zam stnání, p íjmu a vzd lávacích
p íležitostí stejn jako od spole enských i ve ejných sítí a aktivit. Mají malý p ístup k moci a k
rozhodovacím orgán m, a proto se asto cítí bezmocní a neschopní ovliv ovat rozhodnutí, která se
dotýkají jejich každodenního života.
Zákon o sociálních službách rozumí sociálním vylou ením "vy len ní osoby mimo b žný život
spole nosti a nemožnost se do n j zapojit v d sledku nep íznivé sociální situace". (Zákon o sociálních
službách .108/2006 Sb.§3)
"Sociální izolace je v tšinou vnímána na základ po tu osobních kontakt a je definována jako
separace od prost edí až po mez pouze n kolika uspokojujících a hodnotných vztah . Poukazuje na malý
po et celkových kontakt se širokým polem lidí, které zahrnuje p íbuzné, p átelé, sousedy a
spolupracovníky. Sociální izolace m že vyplývat z osobní volby. (Zavázalová, 2001)
P í iny sociální izolace u senior
Není žádným tajemstvím, že v sou asné spole nosti p evládá kult mládí, krásy, bohatství a síly. Jedinci,
kte í tyto p ednosti nenapl ují a neodpovídají uznávaným normám, nejsou pro spole nost p itažliví, a jejich
pot eby jsou asto opomíjeny. Jednou ze skupin, které pat í na pomyslný okraj spole nosti, jsou senio i,
kte í mohou být ohroženi i postiženi sociální izolací. Na vzniku a mí e sociální exkluze se podílí mnoho
faktor . Jde zejména o zdravotní, psychické a sociální faktory, které se vzájemn prolínají a ovliv ují.
Zdravotní faktory
Zdraví je prakticky pro každého lov ka nejvýznamn jším initelem kvality jeho života, p i emž
schopnost vzdorovat chorobám a zdravotním postižením se s p ibývajícím v kem postupn snižuje.
Celkový zdravotní stav se odráží i na jednání nemocného. Pr vodními znaky bývá apatie, pasivita,
neochota p ijímat lé ebné postupy, podrážd nost a snížená p izp sobivost. V d sledku p ítomností
t lesných omezení, snížené mobilit , nar stajícího deficitu sebepé e, astých chronických onemocn ní a
v bec celkového ubývání fyzických sil je pro seniora stále obtížn jší neztratit kontakt z okolním sv tem.
Psychické a sociální faktory
Významný vliv na sociální izolaci staršího ob ana má jeho psychický stav a psychické poruchy (n který
z typ demence, zm ny osobnosti). Bývá snížena psychická odolnost a adaptabilita v i zm nám. Senio i
se h e vyrovnávají s krizovými a problémovými situacemi, které stá í v hojné mí e doprovází - úmrtí
partnera, blízkých p átel, zhoršující se zdravotní stav, s tím související nemožnost vykonávat oblíbené
innosti. Pokud existují p ekážky ve vztahu seniora s rodinnými p íslušníky, prohlubuje se fenomén
osam losti. Mnohým senior m zem el životní partner a postupn i p átelé. Jiní mají r zné nemoci a
trápení. Rodinní p íslušníci bývají vzdáleni, nemají as a asto ani zájem a nejsou schopni leckdy ani
ochotni se o své staré p íbuzné postarat. Z hlediska kvality života hodnotí osamocený zp sob života
absolutní v tšina senior siln negativn . Projevuje se u nich negativismus, depresivní stavy, pocity
úzkosti, pasivita, odevzdanost a touha zem ít. Senior vnímá zna n negativn ztrátu své pozice ve
spole nosti, nulovou vizi budoucnosti a uv domuje si blízkost konce vlastní existence.
Nemalý vliv na sociální exkluzi mají faktory sociálního charakteru související v tšinou s celkovou situací
v rodin . Základním a nezbytným lánkem sociální opory je rodina, která by m la pomáhat senior m
udržet si samostatnost, nezávislost, m la by být prostorem mezigenera ní solidarity, vytvá et bezpe ný
prostor pro život a tím vytvá et ochranou hráz p ed sociální izolací. Tato idea je v sou asné dob , po
mnoha zkušenostech i prokázaných p ípadech, nedosažitelnou skute ností.
D íve byla pomoc starým lidem chápána jako morální povinnost, kdy mladší a zdrav jší lenové rodiny
m li zodpov dnost postarat se o starší leny rodiny. Sou asná situace v rodinách se m ní a m ní se i
vztah ke starší generaci. Soužití více len domácnosti pod jednou st echou bývá již p ežitkem a dosp lé
d ti mnohdy ztrácí kontakt se svými rodi i. "Sou asné charakteristické vývojové trendy, na kterých je
založena sou asná spole nost - individuální zájmy a dosahování úsp chu, ztráta smyslu pro rodinou
solidaritu, oslabení sociálních kontakt rodinného rázu, prosazování kultu mládí - vy azují stá í obecn jako
etapu životního cyklu moderní spole nosti" (Koncepce innosti MPSV na období 2004-2006). Mezi d ležité
psychosociální faktory sociální izolace také pat í odchod do d chodu, zklamání ze ztráty

spole enských rolí, nízké sebehodnocení, nep ipravenost na stá í a ztráta motivace k fyzickým i
psychickým innostem.
Mezi mén ohrožené skupiny pat í starší jedinci, kte í kolem sebe mají rozv tvenou, fungující sociální
sí , milující rodinu a p átele projevující zájem. Do této skupiny m žeme také za adit seniory s bohatým
vnit ním sv tem.
Naproti tomu do skupiny s vyšším rizikem sociální exkluze m žeme za adit lidi s kumulací ur itých
znevýhodn ní a trvalou chudobou - sta í p íslušníci etnických skupin i bezdomovci. Dále senio i, jejichž
sociální sí se zmenšuje. Tito žijí v jedno lenné domácnosti bez formální pé e, jsou osam lí, sociáln
izolovaní. V neposlední ad jsou to senio i žijící ve znevýhodn ném prost edí (centra m st i venkovské
samoty) a sta í lidé trpící fyzickou i psychickou nemocí, postižením. Mnoho starších jedinc vylu uje ze
života spole nosti p sobení a zavád ní nových technologií. Na sociální izolaci se z asti m že podílet
nedostate ná finan ní zajišt nost.
Sociální vylou ení u senior v ústavní pé i
Vysokým rizikem sociálního vylou ení jsou ohroženi senio i v ústavní pé i a sta í lidé závislí na pomoci
druhé osoby - jedinci s t lesným i duševním postižením, chronicky nemocní a imobilní jedinci. Tito lidé
mohou být ohroženi sociálním vylou ením v oblasti materiálních prost edk , sociálních vztah a kontakt ,
ob anských aktivit a prostorového vylou ení v rámci p irozeného prost edí.
P estože se dnešní doba vyzna uje velkou snahou personálu domov pro seniory vytvá et hodnotné
programy pro obyvatele, zajiš ovat kvalitní služby i nep etržitou odbornou pé i, motivovat lidi k innostem,
reálnou skute ností z stává, že žádná instituce nem že 100% saturovat pot eby klienta a není
schopna i p es veškerou snahu a pé i v ur ité mí e zabránit sociální izolaci.
Pro starého lov ka p edstavuje p echod z p irozeného a známého prost edí vlastního bydlišt do
domova pro seniory zna nou psychickou zát ž. Nelze však chápat umíst ní seniora do domova pro
seniory jako jednozna né selhání rodiny. Je nezbytné rozlišovat a objektivn posoudit situace, které
umíst ní p edcházejí.
Pobyt v domov pro seniory je charakterizován ztrátou známého prost edí, zázemí, zm nou identity,
ztrátou autonomie a sob sta nosti. Zárove je vnímán jako signál blížícího se konce života. P i p íchodu
do domova pro seniory je pro mnohé jeho obyvatele typické, že nenásleduje žádná další životní cesta.
N kdy v souvislosti s pobytem v domov pro seniory dochází k tzv. sociálnímu stárnutí, kterým se
ozna uje situace, kdy u seniora v d sledku života v instituci dochází k úbytku samostatnosti a zvýšení
závislosti, senior omezuje obvyklé sociální vztahy a každodenní b žné innosti a dochází k sociální
izolaci.
Po p íchodu do domova pro seniory je klient ,,p inucen" respektovat nové zvyky, navazovat kontakty a
vztahy i když jsou pro mnohdy nep íjemné. Tyto "nucené" kontakty mohou být jednou z p í in sociální
izolace uvnit nového domova, kdy se klient zám rn vyhýbá ostatním klient m.
Sou asná koncepce sociální pé e klade d raz na aktivní ú ast senior p i plánování služeb, na
posilování jejich autonomie. Toto pojetí v praxi naráží na paternalistický p ístup a st etává se s negativními
stereotypy v i starým lidem. Sociální vylou ení v domovech pro seniory m že ovlivnit p ístup pe ujícího
personálu a komplexnost poskytovaných služeb. K izolaci m že sm ovat jednak nerespektování
oprávn ných pot eb klient , ale i p ehnan komplexní, nadbyte ná pé e vedoucí k p ed asné ztrát
schopností a motivace k žití.
Senior a autonomie
Autonomie je pojem, který m že být definován jako schopnost vést život podle vlastních pravidel, tzn.
být pánem svého chování, jednání, zp sobu života, být svobodný v rozhodování. (podrobn ji v prvním
lánku)
Zásah do autonomie lov ka je asto spojován s pobytem v domov pro seniory. Dochází k situacím,
kdy není senior m ponechán prostor pro vlastní rozhodnutí. Tyto situace vychází ze stereotypních
p edstav pracovník sociálních služeb o neschopnosti, nesob sta nosti a nezodpov dnosti senior jako
skupiny, zásadním zp sobem seniora omezují v rozhodování, manipulují jím a p ebírají za n j
odpov dnost. Dochází k bagatelizaci a neuskute n ní jejich p ání. P itom "míra autonomie je významným

ukazatelem kvality života" (Pichaud, 1998). Z d vodu zhoršení pohybové koordinace, svalové síly, ale také
senzorických a kognitivních funkcí, se m že senior stát nerovnocenným partnerem pro ošet ující personál.
Profesionální pe ovatelé mohou snáze "zanedbat" informovanost o r zných postupech nebo nemusí
považovat za d ležité je klientovi sd lit. Dále u senior m že být porušena lidská d stojnost,
nerespektován stud, soukromí, autonomie.
Záv r
Kvalita poskytovaných služeb závisí na zm n myšlení a p ístupu všech, kte í se podílejí na pé i o
staré lidi. Musíme p emýšlet o lov ku jako o biologicko-psychologicko-sociáln -emocionálním a
spirituálním celku a jako k takovému k n mu p istupovat.
Ideálem v pé i o seniory z stává p esv d ení, aby každý lov k mohl z stat do konce svého života ve
vlastním, p irozeném prost edí, obklopen rodinnými p íslušníky a širším sociálním zázemím. Je ale
pravd podobné, že v blízké budoucnosti z stanou domovy pro seniory st žejním prvkem zdravotn sociální pé e. Proto je nutné z domov pro seniory vytvá et d stojná místa pro život a zabývat se všemi
tématy, které p isp jí ke zkvalitn ní života starších lidí v domov pro seniory. Vždy lidský život má svoji
nenahraditelnou cenu a stá í je jev, který ovliv uje i bude ovliv ovat a zajímat nás všechny.
Použité zdroje najdete na adrese: http://www.senio.cz/index.php?w=art&id=2497&rub=70&s=
Více o autorce na adrese: http://www.senio.cz/index.php?w=art&id=2488&rub=4&s=
Redak n kráceno. Fotografie v textu Jana Lešikarová.
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