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Symptomatická terapie AN 

podpoření kognitivních funkcí 

  (kognitiva) 

ovlivnění behaviorálních projevů  

  (farmakologické/nefarmakologické postupy) 

 

 

cílem je navodit pomalejší progresi symptomů u 
léčených pacientů 



Paliativní léčba AN 

cílem je zajistit komfort a důstojné umírání pro 
pacienta v terminálním stadiu demence 

 

  rehabilitace 

  analgetika 

  neuroleptika 

  antidepresiva… 



Pokročilé stadium demence 

těžký kognitivní deficit  

    MMSE  < 10 

závislost na ošetřovatelské péči při všech aktivitách 
(hygiena, oblékání, příjem potravy atd.) 



Terminální stadium demence 

ireverzibilní výrazná nesoběstačnost v základních 
sebeobslužných aktivitách 

 

nutnost trvalé ošetřovatelské péče 
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- masivní těžké nezvratné kognitivní postižení 

- minimální komunikace 

- omezená/vymizelá schopnost přijímat jídlo a tekutiny 

- plná inkontinence 

- upoutání na lůžko 

 



AD - pokročilá a terminální fáze: 
jaká intenzita léčby? 

• PEG? 

• UPV? 

• operace fraktury krčku? 

• i.v. ATB? 

• dialýza? 

 

• institucionalizace? 

• domácí hospic? 

• příprava end-of-life? 

• předem vyslovená 
přání?  

 



Důsledky špatně nastavené léčby 

„unnecessary suffering“  
 
konflikty 
 
vyhoření 
 
fluktuace zdravotníků 
 
finanční dopady 



Definice „neadekvátní léčby“ 
(disproportionate care) 

je považována ošetřujícím týmem  

 

za neadekvátní  

 

vzhledem k očekávané prognóze  

 

ve smyslu přežití a kvality života 



Příklad: vysazování kognitiv  

 

klinický stav pacienta s AN 

 

kognice / poruchy chování 

 

kontroverze pojišťovna / úhrada 

 

domácí péče / instituce 

 



Proč lékaři někdy poskytují 
marnou léčbu? 





Problém 
 
 
 
 
 
 
 
 

• beneficence 
• non maleficence  
• spravedlnost 
• autonomie  

 
 
 
 
 
 
 
 

• beneficence 
• non maleficence  
• spravedlnost 
• autonomie  

 



Předem vyslovená přání 
• písemná forma 

 
• úředně ověřený podpis   

 
• písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to 

praktik nebo jiný ošetřující lékař v oboru zdravotní péče, s níž dříve 
vyslovené přání souvisí  
 

• Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče 
poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace.  
 

• Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace 
vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický 
pracovník a svědek 




