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Jak se ptáme?

Dotazník Analýza asociací
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Téma stáří
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Populace a téma stáří
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Jaká z následujících slov podle Vás nejlépe vyjadřují stáří? Asociace k tématu “Stáří”

• Ze stáří má populace strach, převládají negativní prožitky a obavy

Reprezentativní populace ČR 16-65 let, N=1000, sběr dat ČNP, říjen 2022 
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Informovanost
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Ne:

Reprezentativní populace ČR 16-65 let, N=1000, sběr dat ČNP, říjen 2022 

Víte na koho se obrátit pro informace o možnostech pomoci, pokud byste si museli převzít 

svého blízkého, který není soběstačný, z nemocnice?

• 46% populace neví na koho se obrátit v případě potřeby převzít nesoběstačného blízkého z 

nemocnice
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Domov vs Domov pro seniory
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Doma VS Domov pro seniory

• Klienti pečovatelské služby bydlící doma vnímají pobyt v nemocnici pozitivněji než bydlení 

v domově pro seniory

2018, Starostové n=66, Klienti pečovatelské služby n=31

Atraktivita
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Doma VS Domov pro seniory

• Bydlení v domově pro seniory je asociováno se ztrátou soukromí a bezpečí

• Změna z domácí péče do péče institucionální je tak velmi náročná zejména pro psychiku klienta 

Asociace k "Bydlím doma”

Asociace k "Bydlím v domově pro seniory”

2018, Starostové n=66, Klienti pečovatelské služby n=31
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Doma vs Domov pro seniory

Postřehy z rozhovorů

• Klient vlastní prostor… u klienta jsme na návštěvě = jeho pravidla, klient je “šéf” / Prostor 

vlastní DS… klient je na “návštěvě” = provozní řád Domova, personál je “šéf”

• Péči doma si klient spoluutváří, stará se, má více svých podnětů, chce vyhovět příbuznému 

/ v DS je péče více standardizována (nelze s ohledem na ostatní klienty 100% 

individualizovat)

• Ve známém prostředí se méně stýská, pečovatel klienta může lépe dle prostředí poznat a 

naladit se na“něj” = přizpůsobit se mu / v DS je lepší dostupnost profesionální péče -

standardy zdravotní péče, mobilizace atd…
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Péče o blízkého v domácí péči
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Profesionálové vs Pečující o svého blízkého

Postřehy z rozhovorů

Profesionálové (PS) Pečující o svého blízkého

• Sebevědomí / jistota

• Výkonnost, Stabilita

• Odolnost 

• Empatie

• Nejistota, Stres

• Potřeba informací, spolupráce/sdílení

Analýza asociací

• Jsou na to sami BEZ zkušeností - nemají šéfa/zkušenější kolegy, kterému můžou zavolat

• Nejistota, zda to dělají správně (pečují o svého nejbližšího)

• Zodpovědnost, často ovlivnění i jejich osobního života

Pečující o svého blízkého
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Shrnutí

• Ze stáří má populace strach, převládají negativní prožitky a obavy

• 46% populace neví na koho se obrátit v případě potřeby převzít nesoběstačného blízkého z nemocnice 

• Změna z domácí péče do péče institucionální je velmi náročná zejména pro psychiku klienta (soukromí, 

bezpečí …)

• Doma “vlastní prostor” klient, v DS je “vlastníkem prostoru” zařízení

• V DS standardizace a dostupnost péče, možnost se poradit, zastupitelnost

• Pečující o blízkého jsou na péči sami, bez zkušeností - NEJISTOTA

• Silná potřeba informací, spolupráce / sdílení

Náročné na psychiku klientů i pečujících 

- nezbytnost podpory  a psychohygieny
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