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Máte v rodinì osobu s Alzheimerovou demencí,
která jetì nedostihla dùchodového vìku
a následkem onemocnìní je ji trvalé práce neschopná?

Mùe poádat o pøiznání invalidního dùchodu.
Pro pøiznání plného invalidního dùchodu musí èinit pokles soustavné výdìleèné
èinnosti alespoò 66% a pro èásteèný invalidní dùchod nejménì 33%.
Co pro to mùete udìlat?
Obrátit se na oetøujícího lékaøe postieného obèana.
Oetøující lékaø vyplní potøebný tiskopis, eventuálnì jej doplní nálezem specialisty
a zale na Okresní správu sociálního zabezpeèení.

„Mùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné
z mých návštìv jsem ho poádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení
bratr nebyl schopen napsat své jméno. Tehdy jsem pochopil, e nìco není v poøádku. Následovala
øada vyšetøení, po kterých byla bratrovi stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc. Bylo mu tehdy
48 let a v té dobì byl v pracovní neschopnosti. Èasem se ale projevy nemoci zhoršovaly, mìl poruchy
pamìti, úsudku, nemohl poèítat, nechápal smysl psaného projevu, pùsobil bezradným dojmem. Bylo
jasné, e do práce u se nikdy nevrátí. S výsledky provedených vyšetøení jsem se obrátil na bratrova
ošetøujícího lékaøe. Ten vyplnil potøebné formuláøe a odeslal ádost o invalidní dùchod na Okresní
správu sociálního zabezpeèení. Nyní má bratr pøiznaný plný invalidní dùchod..."
„Bratr il v jiném mìstì. Nikdy se neoenil a nemìl dìti. Nejdøíve bydlel s matkou a po její smrti
sám. Pracoval ve vedoucí funkci v kniním obchodì. Ve svých 53 letech ale kvùli zrušení podniku
o práci pøišel. 8 mìsícù byl veden na úøadì práce. Poté mu nabídli místo vrátného, to u ale nebyl
schopen zvládnout. Zùstal zcela bez prostøedkù, sám nebyl schopen si shánìt zamìstnání, obstarat
úøední záleitosti, jakoby celý svìt plul mimo nìj, na úøad práce pøestal docházet, sociálnì naprosto
selhával. Jednoho dne jsem ho našla v bytì leícího a nepohyblivého. Pøivolaná sanitka ho odvezla
do nemocnice, kde absolvoval øadu vyšetøení. Po stanovení diagnózy vaskulární demence jeho
ošetøující lékaø podal ádost o plný invalidní dùchod..."
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Máte v rodinì osobu s Alzheimerovou nebo jinou demencí?
Je trvale tak bezmocná, e potøebuje oetøení
a obsluhu jinou osobou pøi bìných denních èinnostech?

Mùete zaádat o pøíspìvek pro bezmocnost:
Jeho výe dle stupnì bezmocnosti:
èásteèná
464,- Kè/mìsíc
pøeváná
928,- Kè/mìsíc
úplná
1740,- Kè/mìsíc
Kam se máte obrátit:
Poádejte oetøujícího lékaøe o vyhotovení zdravotního posudku, který pøiloíte
k ádosti o pøíspìvek pro bezmocnost.
ádost se podává na pøísluných formuláøích na místnì pøísluné správì
sociálního zabezpeèení podle trvalého bydlitì adatele.
Èástka je vyplácena k dùchodu Èeskou správou sociálního zabezpeèení.
V pøípadì trvalého umístìní obèana do zaøízení sociální péèe (napø. v domovì
dùchodcù) pøísluí pøíspìvek pro bezmocnost vdy tomuto zaøízení
(dle vyhláky 82/1993 Sb.).
„Naše babièka u nìkolik let trpí Alzheimerovou chorobou. V posledním pùl roce se její stav výraznì
zhoršil, neobejde se bez cizí pomoci, není schopná samostatnì se obléci, uèesat, obstarat vlastní
hygienu. Na doporuèení jejího ošetøujícího lékaøe, který se písemnì vyjádøil ke zdravotnímu stavu
babièky, jsme podali na Okresní správì sociálního zabezpeèení ádost o pøíspìvek pro
bezmocnost..."
„Mùj otec pøestal po mozkové pøíhodì prakticky chodit, pomoèuje se a pøi bìných denních èinnostech potøebuje pomoc druhé osoby. Maminka je po gynekologické operaci a nesmí zvedat nic
tìkého. Já mám nároèné zamìstnání a pøes den nejsem doma. Obrátila jsem se na jeho praktického lékaøe s prosbou o pomoc. Doporuèil mi peèovatelskou slubu. Její zamìstnanci docházejí na
výpomoc do bytu, kde otce vykoupou, vysadí do køesla, obstarávají nákupy. Souèasnì praktický lékaø
vyplnil vyjádøení o zdravotním stavu otce k ádosti o pøíspìvek pro bezmocnost, kterou jsme podali
na Okresní správì sociálního zabezpeèení. Díky tomuto pøíspìvku úhrada peèovatelské sluby
nezasahuje do rozpoètu rodièù..."
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Nemùete zajistit celodenní péèi
o rodinného pøísluníka s demencí?

Mùete zajistit peèovatelskou slubu.
Poskytuje se v domácnostech potøebných obèanù pøípadnì v zaøízeních
pøechodného pobytu peèovatelské sluby (vyhl. 182/91 Sb.).
Poskytuje se za úplatu s výjimkou úkonù, kterými jsou zabezpeèovány nezbytné
ivotní potøeby (celková koupel vèetnì umytí, sesterské zdravotnické úkony).
Nìkteré úkony poskytované peèovatelskou slubou:
pomoc pøi osobní hygienì
donáka jídla, pomoc pøi jeho podávání
nákupy
práce spojené s udrováním domácnosti
doprovod na vyetøení, pøi vycházkách
podávání lékù
sesterské zdravotnické úkony (jako je aplikace injekcí, pøevazy, odbìry)
- jsou hrazeny pojiovnami, získat je lze na doporuèení praktického lékaøe
Kontaktní adresy zjistíte u praktického lékaøe, na pøísluné správì sociálního
zabezpeèení nebo ve Zlatých stránkách.
Pokud osoba, která potøebuje peèovatelskou slubu, je i pøes zvýení dùchodu
pro bezmocnost ve finanèní tísni, mùe poádat na pøísluném Obecním
èi Mìstském úøadì o finanèní pøíspìvek. Pøihlíí se k vìku, majetkovým pomìrùm
pøíjemce a jeho rodinných pøísluníkù.
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Lze se rovnì obrátit na zaøízení poskytující peèovatelskou slubu
mimo domov klienta, jedná se vìtinou o denní stacionáøe.
Obèané mohou být umístìni v denním centru - stacionáøi po dobu nejvíce
6 hodin dennì, aby byla zachována øádná celodenní osobní péèe (zákon. è. 100/88 Sb.),
a splnìním této podmínky peèovatel neztratil nárok na pøíspìvek.
Seznam denních stacionáøù najdete na:
internetové adrese
www.gerontologie.cz
telefonním èísle
283 880 346, dennì: 8 - 20 hodin
(Èeská alzheimerovská spoleènost)

„Starám se o 79-letou maminku, která ji nìkolik let trpí demencí. V poslední dobì pøestala chodit
a manipulace s ní mi dìlá velké potíe, hlavnì pøi hygienì. Pøi jedné z návštìv pøíslušné správy
sociálního zabezpeèení, kde pravidelnì pobírám dávky, jsem si všimla na nástìnce reklamního
letáku s nabídkou èinností peèovatelské sluby. Neváhala jsem a kontaktovala je. Od té doby mi
pomáhají s maminkou dvì pracovnice této sluby..."
„Moje matka bydlí sama. V posledním roce pozoruji, e èím dále více zapomíná. Nastìhovat se
k nám ale kategorický odmítá. Je diabetièka a ji 5 let si sama aplikovala inzulín. V poslední dobì
mìla ale velké výkyvy hodnot cukru v krvi, protoe si nepamatuje, kdy a kolik jednotek inzulínu si
má aplikovat. Dokonce byla jednou hospitalizována pro velmi nízké hodnoty s poruchou vìdomí.
Po propuštìní z nemocnice ji obvodní lékaø zajistil peèovatelskou slubu za úèelem aplikace
inzulínu, která se provádí zdarma v rámci úhrady zdravotní pojišovnou..."
„Mé manelce je 53 let. Pracovala jako úèetní. Zhruba pøed rokem a pùl zaèala selhávat
v práci. Ze zaèátku to byly jen drobné chyby v poètech, poté se pøidaly i poruchy chování, èasto
vyvolávala konflikty s kolegy. Po øadì vyšetøení u ní byla diagnostikována Alzheimerova nemoc.
Bydlíme ve spoleèné domácnosti s dcerou, která studuje na vysoké škole a s péèí o manelku mi
pomáhá. Zaøídili jsme jí plný invalidní dùchod. Pøíznaky nemoci se ale postupnì zhoršovaly
a v souèasné dobì by bylo nebezpeèné nechávat ji samotnou doma. Já jsem ale pøes den v práci
a dcera ve škole. Tak jsem se obrátil na praktického lékaøe, který mi doporuèil denní stacionáø. Je to
jako se školkou. Ráno manelku odvezu nebo jede urèeným autobusem, který sváí všechny
„svìøence", a po práci si ji zase vyzvednu..."

Jste ochotní a schopní o dotyènou osobu celodennì peèovat?
Jedná se o osobu pøevánì nebo úplnì bezmocnou
nebo osobu starí 80 let, která je èásteènì bezmocná
a podle vyjádøení oetøujícího lékaøe potøebuje péèi jiné osoby?

Mùete zaádat o pøíspìvek peèujícímu.
Pro pøímé pøíbuzné (manel, dìti, vnuci, rodièe, prarodièe atd.) není podmínkou
spoleèné bydlení.
Pro vzdálené (teta, neteø, atd.) nebo pro cizí osobu - podmínkou je spoleèná
domácnost.
Pøíjem peèujícího obèana nesmí být vyí ne pøíspìvek (druhy pøíjmù jsou pøesnì
stanoveny zákonem 100/88 Sb).
Peèujícímu, a v øadì pøímé, nepøímé nebo peèujícímu o osobu cizí se doba
péèe zapoèítává do dùchodu v pøípadì, e mají spoleènou domácnost.
Výe pøíspìvku:
pøi péèi o 1 osobu - 1,6 násobku èástky ivotního minima (cca 3 712,- Kè/mìsíc)
pøi péèi o 2 a více osob - 2,75 násobku ivotního minima (cca 6 380,- Kè/mìsíc)
Kam se máte obrátit?
Na pøísluném Mìstském nebo Okresním úøadì.

„Mé tetì je 78 let a ji 7 let je vdovou. Dìti s manelem nemìli. Dosud ila sama a celkem
to zvládala. Já ji ale pravidelnì navštìvovala. Jednoho dne se ale všechno zmìnilo. Teta prodìlala
menší mozkovou pøíhodu doprovázenou poruchou øeèi a chování. Byla hospitalizována v psychiatrické léèebnì. Po stabilizaci stavu si teta uvìdomovala, kde je a velmi ji to trápilo. Samostatné
existence ale ji nebyla schopná. Bylo mi jí líto. Po zváení všech monosti jsem se rozhodla o tetu
peèovat. Navíc situace v práci také nebyla zrovna rùová - masivnì se propouštìlo. Opustila jsem své
zamìstnání a nastìhovala se k tetì. S lékaøským vyjádøením od jejího ošetøujícího lékaøe jsem
jí zajistila pøíspìvek pro bezmocnost a na Okresní správì sociálního zabezpeèení zaádala
o pøíspìvek peèujícímu..."
„Manelovi je 65 let a ji 2 roky má diagnostikovanou Alzheimerovu demenci. V prvním roce to ještì
šlo. Ale v práci jsem vdy trnula hrùzou, jestli nìco neprovedl, jestli nìkam neodešel... Bylo to pro mì
vysilující. Èasem se jeho stav zhoršoval a v souèasné dobì není schopen samostatné existence
a vyaduje 24-hodinový dohled. Tìko se pøihlíí, jak ztrácíte blízkou osobu, ale chtìla jsem udìlat
maximum. Nechala jsem zamìstnání a peèuji o manela. Sice jsme na tom finanènì hùø, ale alespoò
menší finanèní podporou je pro mne pøíspìvek peèujícímu, o který jsem zaádala na Okresní správì
sociálního zabezpeèení..."
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Osoby s Alzheimerovou demencí mají èasto øadu fyzických
postiení, které omezují jejích pohybové nebo orientaèní
schopnosti. Co v tom pøípadì mùete udìlat?

Lze zaádat o mimoøádné výhody dle stupnì
postiení (I. a III.) (vyhláka 182/91 Sb.).
nárok na místo v dopravních prostøedcích
nárok na pøednost v dopravních prostøedcích
nárok na bezplatnou hromadnou dopravu
nárok na slevu jízdného vlakové a autobusové vnitrostátní dopravy
nárok na bezplatnou dopravu
nárok na prùvodce veøejnými hromadnými dopravními prostøedky v místní
i dálkové pøepravì
Kdo o tom rozhoduje:
Krajský úøad na základì vyjádøení posudkového lékaøe Okresní správy sociálního
zabezpeèení.
Kam se máte obrátit:
podejte ádost na referátu sociálních vìcí pøísluné Okresní správy sociálního
zabezpeèení
navtivte oetøujícího lékaøe posuzovaného obèana
oetøující lékaø vyhotoví zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního
stavu posudkovým lékaøem na základì vlastního vyetøení a lékaøských zpráv
poøízených odbornými lékaøi
výsledek jednání posudkové komise vèetnì pouèení o dalích monostech
bude zaslán do vlastních rukou
na základì posouzení posudkovým lékaøem Krajský úøad rozhodne o pøiznání
mimoøádných výhod a na referátu sociálních vìcí bude vystaven opravòující
prùkaz ZTP
„Mám nemocného manela, který trpí syndromem demence. Kromì toho má kardiostimulátor, pro
poruchy moèení má trvale zavedenou moèovou cévku a chodí o dvou francouzských holích. Èasto ho
musím doprovázet na rùzné odborné lékaøské kontroly a vyšetøení. K naším cestám vyuíváme
hromadnou dopravu. Náš praktický lékaø nám doporuèil podat ádost o mimoøádné výhody na
referátu sociálních vìci v místì bydlištì. Sám vyhotovil zdravotnickou dokumentaci k posouzení pro
posudkovou komisi. Kladný výsledek nám byl zaslán doporuèeným dopisem a zhruba za mìsíc jsme
se zastavili na referátu sociálních vìci pro prùkaz ZTP..."
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Je osoba ve Vaí péèi èásteènì nebo úplnì imobilní?
Potøebuje pomoc pøi oetøovatelských úkonech? Potøebuje
rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky
(napø. polohovací zaøízení do postele, sedaèka do vany,
vozíky, pojízdné idle apod.)?
Nejsou tyto pomùcky plnì hrazeny nebo zapùjèovány
zdravotní pojiovnou?

Mùete zaádat o pøíspìvek ve výi, která umoòuje
opatøení pomùcky v základním provedení (vyhláka 182/91 Sb.).
(pomùckou v základním provedení se rozumí taková, která obèanovi plnì vyhovuje a splòuje
podmínky nejmení ekonomické nároènosti)

Doporuèený postup pøi zaopatøení zdravotnické pomùcky:
Navtivte prodejnu zdravotnických potøeb.
Tam získáte následné informace:
1. pod jakým èíslem je pomùcka uvedena v èíselníku zdravotní pojiovny
2. vhodnost podle rozmìru, velikosti, pohlaví
3. eventuálnì jaké dalí odborné vyetøení a doporuèení od odborného lékaøe
pøi pøípadném pøedpisu pomùcky potøebujete
4. zda je pomùcka zdravotní pojiovnou hrazena plnì, èásteènì nebo vùbec
5. zda je tøeba souhlasu revizního lékaøe nebo jiného odborného lékaøe specialisty
Poté lékaø vystaví poukaz na pøíslunou pomùcku
(napø. praktický lékaø mùe pøedepsat pouze pleny; hole a berle pøedepisuje
odborný lékaø jako ortoped, neurolog, chirurg, rehabilitaèní lékaø; nástavce na mísu,
klozetovou idli, sedaèky do sprchy, polohovací zaøízení pouze rehabilitaèní lékaø,
ortoped a neurolog).
Podejte ádost o pøíspìvek na pøísluném Obecním nebo Mìstském úøadì, pokud
pomùcka není plnì hrazena pojiovnou.
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,,Moje maminka trpí ji 6 let Alzheimerovou nemoc. V posledních mìsících se zaèala pomoèovat.
Kdy jsem to sdìlila její praktické lékaøce, vystavila jí poukaz na plenkové kalhotky. Dnes si to bez
nich neumím pøedstavit. Maminka spotøebuje 3 balení mìsíènì. Naštìstí jsou plnì hrazené
zdravotní pojišovnou..."
„Mému manelovi je 79 let. Po zlomeninì kyèle je i pøes rehabilitaci velmi špatnì pohyblivý.
S mou pomocí si stoupne, ale kadý krok je utrpením pro nás oba, hlavnì pøi cestì na WC. Manel
je robustní postavy a i kdy jsem o 10 let mladší, zvládám ho obtínì. Na písemné doporuèení
ortopeda jsem zakoupila klozetovou idli („gramofon") a chodítko v prodejnì zdravotnických potøeb
pøi plné úhradì pojišovny..."

Potøebujete provést úpravy v bytì pro usnadnìní
pohybu postiené osoby nebo usnadnìní péèe o ni?

Mùete zaádat o pøíspìvek na pøísluném Obecním nebo
Krajském úøadì a do výe 70% nákladu, maximálnì
do 50 tisíc Kè.
Pøi pøiznání pøíspìvku se pøihlíí k pøíjmùm a majetkovým pomìrùm obèana
a jeho rodiny.
Rozsah úprav se posoudí se zøetelem na závanost a druh zdravotního postiení.
adatel písemnì pøedem zaruèí vyuití pøíspìvku do 3 let od zahájení øízení.

„Jsme spolu s manelem krásných 53 let. Mùj manel byl velice chytrý a hodný èlovìk. Posledních
pár let mu jeho pamì a úsudek ji neslouí jako døíve, ije ve svém vymyšleném svìtì, bloudí
po bytì, èasto padá, apod. Pro poruchy chování, kdy mìl vidiny, fyzicky napadal èleny rodiny
v domnìní, e to jsou cizí lidé, kteøí ho pøišli okrást. Dokonce byl krátkodobì hospitalizován
v psychiatrické léèebnì. Rozhodla jsem se, e se o nìj budu dál starat a spolu s dìtmi byt upravím
tak, aby byl pro nìj co nejvíce bezpeèný. Upravili jsme koupelnu a WC, po bytì jsme umístili na
zdech madla, aby se mìl èeho chytit pøi chùzi, odstranili vìci s ostrými rohy. Tyto úpravy sice byly
finanènì nároèné, ale 50% z ceny úprav nám uhradil Obecní úøad na základì pøedchozí ádosti..."
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Peèujete o rodinného pøísluníka s tìí demencí,
který není schopen hospodaøit s majetkem
a financemi následkem onemocnìní?

Mùete podat návrh na zbavení nebo omezení
zpùsobilosti k právním úkonùm u pøísluného
Okresního soudu.
Návrh mùe podat zdravotnické zaøízení, statní orgán, jednotlivec, rodinný
pøísluník.
Podá-li návrh rodina, je doporuèováno, aby soudu pøedloila lékaøské vyjádøení
o duevním stavu vyetøovaného.
Posouzení stavu zbavované osoby se dìje na základì znaleckého posudku.
Finanèní náklady na soudnì znaleckou expertízu nese ve vìtinì pøípadù stát.
Na základì rozhodnutí soudu bude ustanoven opatrovník, kterým se stává
zpravidla rodinný pøísluník.
Pokud opatrovnictví navrhovaný rodinný pøísluník odmítne nebo postiená osoba
rodinného pøísluníka nemá, je stanoven opatrovník veøejný.
Veøejný opatrovník je orgán místní správy (napø. obec), jeho zamìstnanec mùe
tuto funkci vykonávat.

„Mojí mamince je 70 let. U 4 roky trpí Alzheimerovou nemocí. Otec o ni vzornì peèoval a obstarával veškeré úøední záleitosti. Její nemoc se ale stále zhoršovala. U nás prakticky nepoznávala,
v noci odcházela z domova „do práce" a kdy ji v tom bylo bránìno, byla velmi zlá. Brala vodu
ze záchodové mísy, zapínala plyn apod. Na doporuèení praktického lékaøe byla umístìna
do psychiatrické léèebny. Náhle ale otec zemøel. Maminka ani nepochopila, co se stalo. Bylo nutné
øešit spoustu úøedních a majetkových vìci, kterým maminka pro svùj psychický stav nerozumìla.
Její ošetøující lékaø v léèebnì vzhledem k její psychickému stavu podal návrh na zbavení
zpùsobilosti k právním úkonùm u pøíslušného Okresního soudu. Zhruba po pùl roce po vypracování
znaleckého posudku a na základì rozhodnutí soudu byla maminka zbavena zpùsobilosti. Já jsem
se stala její opatrovníkem..."
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Máte v péèi osobu s Alzheimerovou demencí
a nejste schopni o ni peèovat?

Mùete zaádat o ústavní zaøízení.
V místì trvalého bydlitì.
Nìkterá zaøízení pøijímají i nespádové obèany.
Kam se máte obrátit:
vyzvednìte si ádost do domova dùchodcù, ústavu sociální péèe event. do domu
s peèovatelskou slubou na pøísluném Obecním nebo Mìstském úøadì
navtivte praktického lékaøe, který posoudí fyzický a psychický stav adatele, vyplní
odborné vyjádøení, event. Vám doporuèí, které zaøízení by bylo v aktuálním
pøípadì vyhovující
vyplnìnou ádost i s lékaøským vyjádøením a dùchodovým výmìrem
osobnì pøedáte nebo odelete zpìt pøísluným úøadùm nebo pøedáte osobnì
kontaktní osobì pøísluného zaøízení

„Otec zùstal po smrti maminky sám. V poslední dobì pozoruji, jak chátrá a péèi o sebe nezvládá.
Potøebuje celodenní dohled a ošetøovatelskou péèi, kterou mu já nejsem schopná poskytnout. Mám
3 dìti, nejmladší dceøi jsou 2 roky. Obrátila jsem se na Krajský úøad, kde mi nabídli monosti
umístìní v ústavním zaøízení. Spolu s otcem jsme vyplnili ádost, kterou mi tam dali. Tatínkùv
praktický lékaø vyplnil lékaøské vyjádøení, které jsem doloila k ádosti. Tyto papíry i s výpisem dùchodové èástky jsem podala osobnì u tého Krajského úøadu..."
„Matka má Alzheimerovu demenci ji 2 roky. Kdy zaèala mít potíe, pøestìhovala se k nám.
Její stav se ale zhoršil. Nemohu ji u nechat ani na chvíli v bytì samotnou. Má poøád tendence
nìkam odcházet - „domù", „do práce", plete si mne s vlastní matkou apod. Jinak je ale velmi milá
a hodná. Její praktický lékaø ve vyjádøení napsal, e potøebuje uzavøené oddìlení (aby se
neztratila). Øekl mi, e do klasického domova dùchodcù by ji nevzali. Ptala jsem se všude monì na
takové zaøízení a pak mi kamarádka poradila zkusit internet. A našla jsem. Kontaktovala jsem
telefonicky osobu, která byla uvedena v adrese a získala jsem veškeré potøebné informace. Vyuila
jsem i nabídky prohlídnout si toto zaøízení osobnì. ádost, kterou jsem dostala tehdy pøi návštìvì,
jsem vyplnila a zaslala zpìt na adresu zaøízení. Dnes tam jezdím za maminkou o víkendech..."
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Trpí vá blízký Alzheimerovou nemocí a má výrazné
poruchy chování, kterými ohrouje sebe nebo své okolí?

Praktický lékaø nebo psychiatr mùe doporuèit
hospitalizaci na psychiatrickém oddìlení nemocnice
nebo v psychiatrické léèebnì dle spádu.
Pozor: Pokud jste dosud pobírali pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou nebo jinou,
ztrácíte na nìj (nebo na jeho pomìrnou èást) nárok i doèasným umístìním
peèovaného ve zdravotnickém zaøízení (záleí na délce pobytu).
V pøípadì ukonèení hospitalizace peèovaného, mùete o pøíspìvek pøi péèi
o osobu blízkou nebo jinou opìt poádat na pøísluném Obecním nebo
Mìstském úøadì.
„Manelovi je 62 let. Byl velmi hodný a proili jsme krásné manelství. Pøed 4 lety mu byla zjištìna
Alzheimerova nemoc. Od té doby se náš ivot zmìnil. Snaila jsem se o nìj maximálnì peèovat.
V poslední dobì u mì nepoznával a poøád hledal „svoji manelku", moèil všude po bytì, nebyl
schopen se sám obléknout ani najíst. Musela jsem odstranit v bytì veškeré koberce, èást nábytku
a být poøád s ním. Starala jsem se ještì o nemocnou nepohyblivou matku, take jsem byla úplnì
vyèerpaná. Myslela jsem, e horší u to nebude...ale bylo. Pøišly strašné noci, kdy manel vùbec
nespal, manipuloval s nábytkem, køièel a dokonce mì nìkolikrát fyzicky napadl v domnìní, e jsem
nìkdo cizí. Psychiatr, kterého jsme navštìvovali, mi nabízel monost umístìní manela
do psychiatrické léèebny. Ten okamik jsem stále oddalovala. Nakonec jsem u situaci opravdu
nezvládala a svolila jsem s umístìním manela do ústavního psychiatrického zaøízení..."
„V péèi mám 77-letého otce s Alzheimerovou demencí. Pøed 2 mìsíci se mu zmìnila noc za den.
V noci nespal, vidìl pod okny cizí lidi, vykøikoval do tmy v domnìní, e mu nièí dùm, chtìl „odejít"
oknem. Mých domluv vùbec nedbal a ještì mi vyhrooval holí. Na písemné doporuèení praktického
lékaøe otce hospitalizovali v psychiatrické léèebnì. Po mìsíèní hospitalizaci se jeho stav opìt zlepšil
a já jsem si ho vzala zpìt domù. Nyní pravidelnì navštìvujeme ambulantního psychiatra..."

Dùleité kontakty

Èeská alzheimerovská spoleènost

Gerontologické centrum - imùnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 283 880 346 (dennì: 8 - 20 hodin), fax: 286 882 788
poradenský servis pro pacienty
s Alzheimerovou nemocí a jejich peèovatele

Internetová stránka: www.gerontologie.cz
databáze zaøízení pro pacienty s demencí
(lùková zdravotnická zaøízení, domovy dùchodcù, denní centra,
specializovaná péèe o pacienty s demencí)
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VYSVÌTLIVKY POUITÝCH ZKRATEK:
PSSZ Praská správa sociálního
zabezpeèení
ÚP
územní pracovitì
DP
detaované pracovitì ÈSSZ
OSSZ Okresní správa sociálního
zabezpeèení

Region Praha
Èeská správa sociálního
zabezpeèení (ÈSSZ)
Køíová 25, Praha 5, 225 08
Praská správa soc. zabezpeèení
Trojská 1997, 182 00
Tel.: 221 921 111, Fax: 257 322 104
E-mail: podatelna.PSSZ@cssz.cz
ÚP PSSZ pro Prahu 1
Provaznická 3,115 68
Tel.: 221 489111,224231 184
Fax:224211 992
E-mail: podatelna.P1@cssz.cz
ÚP PSSZ pro Prahu 2
Jeèná 29,12000
Tel.: 221 995 111, Fax: 221 995153
E-mail: podatelna.P2@cssz.cz
ÚP PSSZ pro Prahu 3
Olanská 7,13000
Tel.: 283 103 111, Fax: 222 582 409
E-mail: podatelna.P3@cssz.cz
ÚP PSSZ pro Prahu 4
Meèislavova11,14000
Tel.: 244 012 111,Fax:241 740919
E-mail: podatelna.P4@cssz.cz
ÚP PSSZ pro Prahu 5
Køíová 6,15000
Tel.: 257 061 111, Fax: 257 063 117
E-mail: podatelna.P5@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 9
Bohuovická 539,19800
Tel.: 286 002 311, Fax: 286 880 512
E-mail: podatelna.P9@cssz.cz

OSSZ Mladá Boleslav
Jaselská 292/IV, 293 01
Tel.: 326 792 111, Fax: 326 320 542
E-mail: podatelna.MB@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 10
V korytech 1536/8,10000
Tel.: 271 026 111, Fax: 274 782 347
E-mail: podatelna.P10@cssz.cz

OSSZ Nymburk
Smetanova 55, 288 34
Tel.: 325 512 525, Fax: 325 515 307
E-mail: podatelna.NB@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 21
Jánského 2370,15500
Tel.: 251 113 111, Fax: 251 618892
E-mail: podatelna.P21@cssz.cz

OSSZ Praha - východ
Biskupská 7,11000
Tel.: 224 810 376, Fax: 221 771 513
E-mail: podatelna.PH@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 22
Ke Kamýku 12, Modøany 142 01
Tel.: 241 093 111, Fax: 241 721 401
E-mail: podatelna.P22@cssz.cz

OSSZ Praha - západ
Zborovská11,15044
Tel.: 221 924 111, Fax: 257 317 477
E-mail: podatelna.PZ@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 4 (23)
Kupeckého 843, Jiní Mìsto, 149 01
Tel.: 271 076 111, Fax: 272 919 039
E-mail: podatelna.P23@cssz.cz

OSSZ Pøíbram l
Hailova133, 261 01
Tel.: 318 649 111, Fax: 318 621 986
E-mail: podatelna.PB@cssz.cz

Støedoèeský region
DP Praha
Kartouzská 4,150 00
Tel.: 257 099 811, Fax: 257 320 230
E-mail: podatelna.DPPH@cssz.cz
OSSZ Beneov
Nádraní 2120, PP 11 A, 25601
Tel.: 317 762 111, Fax: 317 721 095
E-mail: podatelna.BN@cssz.cz
OSSZ Beroun
Okruní 511 PS 60, 26640
Tel.: 311 690 111, Fax: 311 621 824
E-mail: podatelna.BE@cssz.cz

OSSZ Rakovník
Dukelských Hrdinù 2595, 269 01 Tel.:
313 285 011, Fax: 313 519 863 E-mail:
podatelna.RA@cssz.cz

Jihoèeský region
DP ÈSSZ Èeské Budìjovice
A. Barcala1461,PS13, 37005
Tel.: 387 755 111, Fax: 387 755 339
E-maihpodatelna.DPCB@cssz.cz
OSSZ Èeské Budìjovice
A. Barcala1461,PS37, 37005
Tel.: 387 755 111, Fax: 387 755 153
E-mail: podatelna.CB@cssz.cz

OSSZ Kladno
Fibichova 2819, 27267
Tel.: 312 827 111, Fax: 312 248 582
E-mail: podatelna.KL@cssz.cz

OSSZ Èeský Krumlov
Pleivec251,381 29
Tel.: 380 777 111, Fax: 380 729 252
E-mail: podatelna.CK@cssz.cz

OSSZ Kolín
Obecní dvùr 6, 28050
Tel.: 321 731 111,Fax:321 721 574
E-mail: podatelna.KO@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 7
Seifertova 47,13000
Tel.: 222 543 140, 222541 285
Fax: 222 540 296
E-mail: podatelna.P7@cssz.cz

OSSZ Jindøichùv Hradec
Sládkova 332/11,37747
Tel.: 384 359 111, Fax: 384 436 977
E-mail: podatelna.JH@cssz.cz

OSSZ Kutná Hora
Havlíèkovo nám. 87, 284 26
Tel.: 327 583 111, Fax: 327 513 131
E-mail: podatelna.KH@cssz.cz

OSSZ Pelhøimov
Praská 127, 39301
Tel.: 565 351 111, Fax: 565 327 113
E-mail: podatelna.PE@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 8
Trojská 13,18021
Tel.: 283 104 222, Fax: 284 012 349
E-mail: podatelna.P8@cssz.cz

OSSZ Mìlník
Tyrova 106, 27683
Tel.: 315 621 637,315 622 072
Fax: 315 622 080
E-mail: podatelna.ME@cssz.cz

OSSZ Písek
Husovo nám. 2078, PP 165, 397 01
Tel.: 382 765 111, Fax: 382 221 388
E-mail: podatelna.PI@cssz.cz

ÚP PSSZ pro Prahu 6
Kladenská 68,16005
Tel.: 225 433 111, Fax: 225 433 373
E-mail: podatelna.P6@cssz.cz
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OSSZ Prachatice
Vodòanská 7, 383 11
Tel.: 388 313 822, 388311 321
Fax: 388 313 814
E-mail: podatelna.PT@cssz.cz
OSSZ Strakonice
Na ohradì 498, 38602
Tel.: 383 352 111, Fax: 383 352 394
E-mail: podatelna.ST@cssz.cz
OSSZ Tábor
Bílkova 2924, 390 02
Tel.: 381 499 111, Fax: 381 252 080
E-mail: podatelna.TA@cssz.cz

Východoèeský region
DP Hradec Králové
imkova 1224, 500 02
Tel.: 495 070 100, Fax: 495 513 729
E-mail: podatelna.DPHK@cssz.cz
OSSZ Hradec Králové
Slezská 839, 502 00
Tel.: 495 076 111, Fax: 495 076 241
E-mail: podatelna.HK@cssz.cz
OSSZ Havlíèkùv Brod
Praská 2893, 580 03
Tel.: 569 465 111, Fax: 569 427 367
E-mail: podatelna.HB@cssz.cz
OSSZ Chrudim
V Hliníkách 1172, 53755
Tel.: 469 620 537, Fax: 469 605 405
E-mail: podatelna.CR@cssz.cz
OSSZ Jièín
Jungmannova 1103, 506 11
Tel.: 493 532 703, Fax: 493 535 740
E-mail: podatelna.JC@cssz.cz
OSSZ Náchod
Borská619, 54701
Tel.: 491 401 311, Fax: 491 427 883
E-mail: podatelna.NA@cssz.cz
OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729, 530 02
Tel.: 466 742 111, Fax: 466 742 200
E-mail: podatelna.PA@cssz.cz
OSSZ Rychnov nad Knìnou
temberkova 1433, 516 01
Tel.: 494 507 111, Fax: 494 535 041
E-mail: podatelna.RK@cssz.cz
OSSZ Semily
Boøkovská571,51301
Tel.: 481 651 111, Fax: 481 625 389
E-mail: podatelna.SM@cssz.cz

OSSZ Svitavy
Erbenova 1, 568 02
Tel.: 461 576 111, Fax: 461 576 144
E-mail: podatelna.SY@cssz.cz

OSSZ Teplice
Pøítkovská1576,41502
Tel.: 417 591 111, Fax: 417 563 020
E-mail: podatelna.TP@cssz.cz

OSSZ Trutnov
Komenského 821,541 01
Tel.: 499 848 311, Fax: 499 848 311
E-mail: podatelna.TU@cssz.cz

OSSZ Ústí nad Labem
Revoluèní 15, 40001
Tel.: 475 314 111, Fax: 475 211 010
E-mail: podatelna.UL@cssz.cz

OSSZ Ústí nad Orlicí
Smetanova 1390, 56201
Tel.: 465 563 111, Fax: 465 563 339
E-mail: podatelna.UO@cssz.cz

Severoèeský region
DP Ústí nad Labem
Revoluèní 15,40001
Tel.: 475 314 111, Fax: 475 211 009
E-mail: podatelna.DPUL@cssz.cz

Západoèeský region
DP Plzeò
Koterovská 162, 30414
Tel.: 377 241 370, 377 241 371
Fax: 377 447 919
E-mail: podatelna.DPPM@cssz.cz
OSSZ Domalice
Msgre. B. Staka 265, 344 74
Tel.: 379 772 111, Fax: 379 724 853
E-mail: podatelna.DO@cssz.cz

OSSZ Èeská Lípa
Bezruèova 3015, 470 30
Tel.: 487 889 111, Fax: 487 520 797
E-mail: podatelna.CL@cssz.cz

OSSZ Cheb
Hálkova28, PS 81, 350 02
Tel.: 354 432 957, Fax: 354 423 091
E-mail: podatelna.CH@cssz.cz

OSSZ Dìèín
Ruská 33, 405 42
Tel.: 412 505 111, Fax: 412 505 299
E-mail: podatelna.DC@cssz.cz

OSSZ Karlovy Vary
Krymská 2A, 360 31
Tel.: 353 160 111, 353 226 141
Fax: 353 228 415
E-mail: podatelna.KV@cssz.cz

OSSZ Chomutov
Roháèova 4183, 430 03
Tel.: 474 637 511, Fax: 474 624 255
E-mail: podatelna.CV@cssz.cz
OSSZ Jablonec nad Nisou
U zeleného stromu 3, PP 197, 466 97
Tel.: 483 356 111, Fax: 483 317 864
E-mail: podatelna.JN@cssz.cz
OSSZ Liberec
Tø. Dr. M. Horákové 23, 460 31
Tel.: 485 236 111, Fax: 485 104 655
E-mail: podatelna.LB@cssz.cz
OSSZ Litomìøice
Seifertova 2063, 412 01
Tel.: 416 719 111, Fax: 416 742 199
E-mail: podatelna.LT@cssz.cz
OSSZ Louny
Pod nemocnicí 2378, 440 01
Tel.: 415 627 311, Fax: 415 653 011
E-mail: podatelna.LN@cssz.cz
OSSZ Most
Báòská 284, 434 89
Tel.: 476 131 111, Fax: 477 707 968
E-mail: podatelna.MO@cssz.cz

OSSZ Klatovy
Niederleho 824, 339 01
Tel.: 376 322 452-7, Fax: 376 622 451
E-mail: podatelna.KT@cssz.cz
OSSZ Plzeò - mìsto
Lobezská 12, PP 18, 30318
Tel.: 377 486 111, Fax: 377 441 994
E-mail: podatelna.PM@cssz.cz
OSSZ Plzeò-jih
Slovan, alej 26 PP 275, 305 75
Tel.: 377 242 716, Fax: 377 242 495
E-mail: podatelna.PJ@cssz.cz
OSSZ Plzeò - sever
Goethova 10, 30603
Tel.: 377 205 111, Fax: 377 320 176
E-mail: podatelna.PS@cssz.cz
OSSZ Rokycany
Josefa Tomáka 100, 337 01
Tel.: 371 769 111, Fax: 371 723 029
E-mail: podatelna.RO@cssz.cz
OSSZ Sokolov
Nádraní 11, PS 21, 356 11
Tel.: 352 301 111, Fax: 352 622 759
E-mail: podatelna.SO@cssz.cz
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OSSZ Tachov
Sadová 1694, PP 75, 347 01
Tel.: 374 722 286-7, Fax: 374 724 171
E-mail: podatelna.TC@cssz.cz

Severomoravský region
DP Ostrava
Zelená 3158/34a,70200
Tel.: 596 662 111, Fax: 596 612 197
E-mail: podatelna.DPOS@cssz.cz
OSSZ Bruntál
Rýmaøovská 6, 792 01
Tel.: 554 782 111, Fax: 554 717 560
E-mail: podatelna.BR@cssz.cz
OSSZ Frýdek-Místek
Pionýrù 1757, 73802
Tel.: 558 413 111, Fax: 558 432 205
E-mail: podatelna.FM@cssz.cz
OSSZ Jeseník
Karla Èapka 1147, 790 01
Tel.: 584 493 111, Fax: 584 402 436
E-mail: podatelna.JE@cssz.cz
OSSZ Karviná
Nám.Budovatelù 1333/31, 735 06 Tel.:
596 305 111, Fax: 596 305 111
E-mail: podatelna.KI@cssz.cz
OSSZ Nový Jièín
Svatopluka Èecha 15, 741 11
Tel.: 556 769 111, Fax: 556 769 312
E-mail: podatelna.NJ@cssz.cz
OSSZ Olomouc
Na ibeníku 5, RS. 205, 77211
Tel.: 585 708 111, Fax: 585 411 204
E-mail: podatelna.OC@cssz.cz
OSSZ Opava
Tìínská 42, 746 98
Tel.: 553 604 111, Fax: 553 623 208
E-mail: podatelna.OP@cssz.cz
OSSZ Ostrava - mìsto
Zelená 3158/34a, 70200
Tel.: 596 662 111, Fax: 596 612 257
E-mail: podatelna.OS@cssz.cz
OSSZ Pøerov
Bayerova 1, 751 51
Tel.: 581 277 111, Fax: 581 277204
E-mail: podatelna.PR@cssz.cz

Jihomoravský region
DP Brno
Veveøí 7, 656 43
Tel.: 549 127 111, Fax: 549 127 218
E-mail: podatelna.DPBM@cssz.cz
OSSZ Blansko
Seifertova 5, 678 01
Tel.: 516 483 111, Fax: 516 418 683
E-mail: podatelna.BK@cssz.cz
OSSZ Brno - mìsto
Veveøí 5, 660 20
Tel.: 541 516 111, Fax: 541 516 321
E-mail: podatelna.BM@cssz.cz
OSSZ Brno - venkov
Kounicova 14, 60200
Tel.: 541 584 111, Fax: 549 258 253
E-mail: podatelna.BI@cssz.cz
OSSZ Bøeclav
Husova 1, 69002
Tel.: 519 310 111, Fax: 519 321 231
E-mail: podatelna.BV@cssz.cz
OSSZ Hodonín
Národní tøída 38, 69501
Tel.: 518 395 111, Fax: 518 342 817
E-mail: podatelna.HO@cssz.cz
OSSZ Jihlava
Wolkerova 37, 586 04
Tel.: 567 142 217, Fax: 567 322 069
E-mail: podatelna.JI@cssz.cz
OSSZ Kromìøí
Generála Svobody 2, 767 01
Tel.: 573 516 111, Fax: 573 330 148
E-mail: podatelna.KM@cssz.cz
OSSZ Prostìjov
Plumlovská 36, 797 30
Tel.: 582 300 511, Fax: 582 342 752
E-mail: podatelna.PV@cssz.cz
OSSZ Tøebíè
Karlovo námìstí 57/106, 674 17 Tel.:
568 830 111, Fax: 568 842 209
E-mail: podatelna.TR@cssz.cz
OSSZ Uherské Hraditì
Stojanová 484, 686 01
Tel.: 572 539 100, Fax: 572 551 042
E-mail: podatelna.UH@cssz.cz

OSSZ Šumperk
17. listopadu 19,78701
Tel.: 583 302 111, Fax: 583214170
E-mail: podatelna.SU@cssz.cz

OSSZ Vykov
Dvoøákova 36, 682 01
Tel.: 517 319 102, Fax: 517 348 366
E-mail: podatelna.VY@cssz.cz

OSSZ Vsetín
Smetanova 841, 755 14
Tel.: 571 482 111, Fax: 571 611 699
E-mail: podatelna.VS@cssz.cz

OSSZ Znojmo
Vídeòská è.31, 669 02
Tel.: 515 205 111, Fax: 515 205 142
E-mail: podatelna.ZN@cssz.cz

OSSZ Zlín
Lorencova 9, 762 61
Tel.: 577 041 102, Fax: 577 041 103
E-mail: podatelna.ZL@cssz.cz
OSSZ ïár nad Sázavou
Husova 7, 591 01
Tel.: 566 691 305, Fax: 566 621 401
E-mail: podatelna.ZR@cssz.cz
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