Změřit teplotu, krevní tlak, kontrola
možného ochabnu svalů nebo signálu
možné cévní mozkové příhody (povislý
koutek, brnění či necitelnost končen).
Pokusit se navázat kontakt.
Klid, nebrat si cokoliv osobně.
Nevyvracet sdělení – prověřit, zda se
nezakládá na pravdě.
Pokud přetrvává – kontaktovat lékaře.
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APATIE, SKLÍČENOST, ÚZKOST- Důsledek
projevů nemoci nebo součást procesu
vyrovnávání se s situací (demence,
smrtelná diagnóza).
Pokusit se o kontakt, hovor, odpoutání
pozornosti aktivitou, oblíbenou činností.
Možná stačí jen být s blízkým. Pokud
nemáte kontrolu nad situací, obraťte se
na odborníka lékaře, psychologa.
AGRESE- Může být slovní (zastrašování,
nadávky, ponižování) nebo i fyzická jako
nevhodné dotýkání se, házení předmětů.
Pokusit se zjistit příčinu – možný únik ze
situace, potřeba kontroly nad situací,
způsob dosažení cíle, špatné chápání
reality, důsledek onemocnění.
Agresivita jako odpověď na rychlost
v péči, nevhodný způsob komunikace.
Sledovat spouštěče, četnost, intenzitu,
okolnosti, ... Nevyvracet sdělení, zklidnit
situace. Mít připravený únik ze situace –
bezpečný způsob, jak v případě nutnosti
opustit situaci a místo.
Pokud je to možné, vystřídat se v péči.
Zjištění potřeb, povídat si – možná chce
věci jen jinak, po svém. Konzultace s
odborníkem (lékař, psycholog, psychiatr).

Socius, z. ú.
Péče o blízkého je bohužel často spojena také s
nějakým jeho onemocněním, někdy se jedná o celou
řadu diagnóz různé závažnos a s různou
prognózou.
Hlavně zpočátku, nebo při zhoršení zdravotního
stavu pak můžete být zaskočeni různými
doprovodnými projevy těchto onemocnění.
Důležité je v takovém případě zůstat hlavně klidní,
postupem času se naučíte tyto situace zvládat a
symptomy mírnit, možná jim i do jisté míry
předcházet.
Určitě ale mějte pro případ potřeby při ruce kontakt
na ošetřujícího lékaře či jinou zdravotní pomoc.
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!BOLEST- Je třeba věřit, když si Váš
blízký stěžuje na bolest. Je užitečné
sledovat bolest – místo výskytu, typ
bolesti, délku trvání, intenzitu (např.
škála od 1 do 10), četnost a
pravidelnost vč. ostatních příznaků –
nejlépe vést si záznamy do deníku
bolesti.
Úlevové polohy jsou individuální – na
boku poloha plodu, kočka, ...
Dechová cvičení – zhluboka dýchat
10x nebo počítat dobu nádechu
a výdechu (např. při nádechu počítat
v duchu do 4, to samé při výdechu).
Léky - nutné ověřit indikaci, množství
a četnost a v případě nejasností
konzultovat s lékařem.
Vhodné je odpoutání myšlenek jinou
aktivitou, vyprávěním, televizí, masáží
rukou, šíje. Pokud bolest neodezní do
cca 30 minut, konzultujte s lékařem.
DUŠNOST- Pocit nedostatku vzduchu
a nemožnost se nadechnout vyvolává
úzkost. Zjistěte okolnosti a příčiny jak
začala, co způsobuje, co ji prohlubuje,
co pomáhá, jak je silná (škála od 1 do
10), jak se mění v průběhu dne, co
dalšího provází (kašel, horečka, hleny).
Úlevová poloha (nejčastěji polosed),
klidnění. Odpoutání pozornosti.
Otevření okna, čerstvý vzduch, sladění
dechu blízkého s Vaším dechem.
Dýchání do břicha.
Léky, kyslík (pozor na dávkování, kyslík
max. 4-5l/min.), uvolnit těsné
oblečení.

Přehled nejčastějších
symptomů, se kterými
se můžete setkat:
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NAUZEA, ZVRACENÍ - Může mít souvislost s
onemocněním, léky, úzkostí a strachem, kinetóza
(při cestování). Důležité je rozpoznat „spouštěče“
– vést si deník a zjišťovat, jak je silná nevolnost
(škála 1-10), kdy se objevuje, jak dlouho trvá, jak
odeznívá, co ji zhoršuje a zlepšuje, další pocity,
které doprovázejí, pravidelnost vylučování.
Vyhýbání se spouštěčům – vůně, změny polohy,
aktivita, léky, příjem stravy. Umýt obličej,
vypláchnout ústa, otevřít okno, čerstvý vzduch.
Příjem menších porcí jídla, častěji, spíš suché
a málo kořenění potraviny.
Po příjmu kyselé potravy – vzpřímená poloha.
Léky na nevolnost. Podávat chladné, čiré,
neperlivé tekutiny, dávkovat v menším množství,
pití brčkem. Možno cucat ledové kostky z
ananasové šťávy, zázvorová lízátka.
Odpočinek/ odpoutání – hudba, odpočinek,
masáž, dechová cvičení, sprcha.
Pokud se nezmírní – volat lékaře.
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ÚNAVA- Trvalý pocit vyčerpanosti,
snadná unavitelnost, nízká
výkonnost, slabost, neschopnost
udržet aktivitu, mentální únava
s poruchou koncentrace, paměti,
emoční labilita. Sledovat únavu
a vést si záznamy – intenzita únavy
(škála 1-10), projevy vč. smutku
a deprese, vliv únavy do denního
života, změny spánku.

Dodržování spánkové hygieny – pobyt mimo lůžko
během dne, během dne max. 20 minut spánku.
Výživa a tekuny – častěji menší porce jídla,
dostatečný přísun tekun.
Rovnováha mezi akvitou a odpočinkem –
odpočinek po každé delší akvitě , stolní hry,
procházky, aerobní cvičení.
Odpoutání – hudba, relaxace, ...
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ZÁCPA - Snížený příjem tekun, nedostatek
pohybu, nedostatek soukromí, nevhodná poloha,
nevhodná jednostranná strava, léky (např. opiáty).
Vést si zápisy – pozorovat četnost, vzhled,
množství, bolest, nutkání, nevolnost.
Strava – pestrá s vlákninou (celozrnné výrobky,
ořechy, jádra, ovoce a zelenina).
Dostatek tekun – 1500-2000ml/den – pokud
zdravotní stav dovoluje.
Prostředí a čas – inmní prostředí, vhodná poloha
vsedě.
Pohyb a masáž, posilování břišních svalů, hlazení
břicha po směru hodinových ručiček.
Léky – u silných léků na bolest je třeba laxancia,
potravinové doplňky v lékárně.
Pomůcky: držáky, nástavce na WC,
stoleček/podnožka, toaletní židle
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ZMATENOST, BLUDY, PARANOIA
- Nedostatečný příjem tekun,
možná dehydratace, teplota, léky,
změny prostředí. Léky – kontrola dávkování, možné
účinky konzultovat s lékařem.

