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09:15 – 10:00 „Nové modely a koncepce péče“
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Evropské srovnání prevalence 
demence 
ve státech EU v roce 2013
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Zdroj dat: Alzheimer Europe. 2013. Dementia in Europe 

Yearbook 2013: National Policies Covering the Care and 

Support of People with Dementia and their Carers







Metaanalýza EU Jönnsön & Berr

Za rok se zvýší náklady na péči 

a služby o 1,1 miliardu € 

3/4 nejsou medicínské služby      

¼ medicínská péče

6 % na medikamenty



Forma péče + Filosofie péče
(Skupinová péče)



Nové koncepty 
a modely péče



Koncepce dlouhodobé péče 

v Rakousku



Koncepce nabídky služeb do roku 2050
pro lidi s demencí a jejich rodinné 
příslušníky - Rakousko



Koncepce péče 
o klienty s demencí

1. Podpora 
pečujících

2. Nové formy služeb 
zaměřené na podporu 
rodinných příslušníků

3. Poradenství

4. Specializované služby 
v oblasti domácí péče

5. Specializované služby 
institucionální péče

RODINA KLIENT

PÉČE

PP
PROSTŘEDÍ



Doporučené koncepty a modely 
péče o lidi s demencí

Práce s biografií 
seniora

Psychobiografický model

Validační techniky N. Feil

Bazální stimulace

Mäeutik koncept

Péče orientovaná na osobnost T.Kitwooda



Úvod do filosofie 
psycho-biografického modelu 

E. Böhma



V tomto modelu je vnímán senior 

především jako člověk

se svou biografickou historií, 

a to jak individuální, regionální či kolektivní.



Thymopsychický strom života

Hypotéza tohoto modelu:

 Každý člověk roste z kořenů, na kterých 
jsou otisky etnologické a kolektivní 
socializace, 

životního prostředí, kde náš klient vyrůstal. 
 Kmen tohoto stromu tvoří charakter 
a osobní životní hodnotový systém klienta 
(osobní rituály, pocit domova). 
 V koruně stromu jsou schovány systémy, 

kterými si klient přizpůsobuje svět obrazu 
svému (COPING).



Psychobiografický model péče
podle Prof. E. Böhma (Wien, AT) 

Model péče,

který je zaměřen na podporu schopnosti
sebepéče starých a zmatených lidí

a na způsoby,

jak co nejdéle tuto schopnost uchovat

či navrátit,

a to principem oživení zájmu seniora

oživení jeho psychiky.



Psychobiografický model péče 
podle E. Böhma

Re-aktivizace psychických schopností 
člověka, 

Nejdříve rozhýbej      

 psychiku, 

potom tělo!



Literatura:



KONCEPCE 
BIOGRAFICKÉ 
PÉČE®

PhDr. Eva Procházková, PhD.



Institucionální péče s lidskou tváří. 



BIOGRAFIE
Životní příběh 

klienta,

obsahuje klíč 

ke klientovi

a navigaci do péče.



 Specializovaná forma péče o seniory 

na základě práce s biografií

v kontextu s českými standardy péče/ČR

 Biografická péče je zaměřena na saturaci 
individuálních potřeb u klienta/ seniora

 Biografická péče je poskytována jako péče 

geriatrická a gerontopsychiatrická

 Biografická péče splňuje mezinárodní

Indikátory individualizované formy péče/ EU



KONCEPCE BIOGRAFICKÉ PÉČE®
PhDr. Eva Procházková, PhD.

Využití životního příběhu 

v plánování péče

Sjednocení dokumentace 

pro úsek zdravotně-sociálního  

pomezí

Diagnostika stádia regrese



 I starý člověk má právo 

na psycho-sociální rehabilitaci, podle stadia regrese

a ne jenom na rehabilitaci fyzickou.



Implementace BIO PÉČE 
do praxe

• BIOGRAFIE

BIO Kniha

• Aktivity 
denního 
života 

Dokumentace
• Individuální 

plány péče

BIO Plány



Bez stanovení 
měřitelných 
ukazatelů 
není možné 
objektivně 
hodnotit kvalitu 
péče.



Literatura:

Procházková, E. 

Práce s biografií a plány péče. Praha: Mladá 

Fronta, Praha, 2014. 138 s. 
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