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ÚVOD

Toto je úvodní prezentace pro management
zařízení, které poskytuje služby pro seniory
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
centrum péče apod.). Cílem je seznámit
management zařízení s principy přístupu
Namaste Care i možnostmi jeho využití při
péči o klienty i při práci se zaměstnanci zařízení.
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PROJEVY ALZHEIMEROVY CHOROBY
(RESP. DEMENCE)

Mars
Ztráta paměti, která ovlivňuje
schopnost plnit běžné pracovní úkoly
Problémy s vykonáním běžných
činností

Mars
Problémy s řečí

Jupiter
Špatný nebo zhoršující se
racionální úsudek
Problémy s abstraktním
myšlením

Mars
Ztráta iniciativy
Ztráta náhledu

Saturn
Časová a místní dezorientace
Zakládání věcí na nesprávné
místo

Mars
Změny v náladě nebo chování
Změny osobnosti
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NAMASTE CARE JAKO IMPULS KE ZMĚNĚ

Joyce Simard vytvořila původně Namaste
Care výhradně pro klienty v pokročilé fázi
demence. Principy Namaste Care –
zpomalení, příjemné prostředí a laskavý
dotyk a pozornost – je možné využít
k pozitivnímu ovlivnění atmosféry celého
zařízení.
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JAK PŮSOBÍ NAMASTE CARE NA KLIENTY, JEJICH RODINU
A PEČUJÍCÍ PERSONÁL?

ZÁKLADNÍ
PRINCIPY

DOPAD
NA KLIENTY

CELKOVÝ
DOPAD

ZPOMALENÍ
A ZKLIDNĚNÍ

Snížení
neklidu a
popudlivosti

Zlepšení
chuti k jídlu

PROSTŘEDÍ, KTERÉ
OBJÍMÁ

Větší
aktivita a
zájem

KLIENTI
lepší kvalita života

Zlepšení
komunikace

RODINA
lepší kontakt
radostnější návštěvy

LASKAVÝ
DOTYK

Méně
bolesti

Vstřícnější
reakce na
dotyk

Lepší
přijímání
péče

PEČUJÍCÍ
ZAMĚSTNANCI
zjednodušení péče
větší radost z práce
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NAMASTE CARE JAKO HLEDÁNÍ CEST K USPOKOJENÍ POTŘEB
ČLOVĚKA S DEMENCÍ
„Příliš se neliší představy, přání a tužby každého z nás. Co je ale velmi odlišné, jsou možnosti, jak je naplnit.“
-- Martina Venglářová, psychoterapeutka

Potřeby lidí

Potřeby lidí s demencí

• Identita - být respektován jako
jedinečný člověk, mít pocit vlastní
hodnoty, možnost si vybrat, cítit ocenění
• Vazba - cítit se přijímaný, milovaný a v
bezpečí, necítit bolest, vyznat se v
situaci, ve které se nacházím
• Zapojení - být součástí světa, nebýt
vyloučený, být užitečný
• Smysl - smysluplně využívat svůj čas

• Identita - být respektován jako
jedinečný člověk, mít pocit vlastní
hodnoty, možnost si vybrat, cítit ocenění
• Vazba - cítit se přijímaný, milovaný a v
bezpečí, necítit bolest, vyznat se v
situaci, ve které se nacházím
• Zapojení - být součástí světa, nebýt
vyloučený, být užitečný
• Smysl - smysluplně využívat svůj čas

-- inspirováno grafem
Maslowova pyramida potřeb

-- Tom Kitwood,
Manuál Namaste Care, ČALS

Ano, opravdu se neliší.
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PŘÍKLAD – POTŘEBA IDENTITY DŘÍVE A DNES
Paní Věra pracovala celý život v obchodě. Svoji práci měla
ráda, byla ochotná, vycházela lidem vstříc, slovo „děkuji“
slyšela mnohokrát za den. Krátce po odchodu do důchodu se u
ní začala zapomínat recepty, ztratila se po cestě do obchodu.
Pět let po diagnostikování Alzheimerovy nemoci žije paní v
domově pro seniory, je o ni postaráno, rodina ji navštěvuje,
paní je nevysvětlitelně náladová, zhruba tři roky už není za co
ji poděkovat…

Díky přístupu Namaste Care má pečující příležitost si
uvědomit, že dává hluboký smysl snažit se hledat
způsoby, jak potřeby lidí s demencí sytit, i když se
zdá, že nás nevnímají…
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NEVYSVĚTLITELNÉ ZMĚNY NÁLAD – PROJEV NEMOCI
NEBO (NE)USPOKOJENÍ POTŘEB?

Výzkumy z Velké Británie naznačují, že
pravidelná setkání klientů dle principů
Namaste Care snižují některé nežádoucími
projevy chování (podrážděnost, frustrace,
nervozita, neklid, agrese).
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CO ZNAMENÁ NAMASTE CARE V ZAŘÍZENÍ

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ ČASU
PRO LIDI S DEMENCÍ

NÁSTROJ PODPORY A PÉČE
O ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD ATMOSFÉRY
V ZAŘÍZENÍ

9
8

NAMASTE CARE:
TO JE SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ ČASU PRO LIDI S DEMENCÍ

CO TO MŮŽE PŘINÉST
• Speciálně vymezený příjemný „prostor, který objímá“

• Příležitost pro napojení na přirozený rytmus klientů

• Pravidelné setkávání skupinky klientů s jedním pečovatelem

• Nerušený speciální čas, který může vést k zlepšení

• Zpomalení, vůně, tlumené světlo, omývání rukou, masáže…

psychické pohody klienta, posílení vztahu pečujícího
a klienta a následnému lepšímu přijímání běžné péče
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NAMASTE CARE:
TO JE NÁSTROJ PODPORY A PÉČE O ZAMĚSTNANCE

CO VÁM TO MŮŽE PŘINÉST
• Principy Namaste Care jako standard péče v zařízení rychlost a pečlivost jsou důležité, laskavost a přizpůsobení se
rytmu klientů jsou důležitější
• Zapojení pečovatelů do hledání příležitostí k využití Namaste

• Rozšířený prostor pro navázání důvěry a vztahu mezi
klientem a pečujícím
• Posílení pozitivní zpětné vazby pečujícím
• Větší spokojenost zaměstnanců, snížení fluktuace

Care při každodenní běžné péči o klienty
• Namaste Care jako jedno z kritérií pro výběr pečovatelů
a součást úvodního zaškolení
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NAMASTE CARE JAKO IMPULS KE ZMĚNĚ

„Skupinová aktivita, která probíhá ve speciální klidné a domácky působící místnosti snižuje neklid
klientů, zlepšuje chuť k jídlu, způsobuje větší zapojení a zlepšení komunikace. Laskavý dotyk ve formě
masáže nohou a rukou přinesl snížení bolesti, zlepšení komunikace a větší zapojení. Větší vystavení
dotyku mělo za následek méně odmítání péče. Namaste Care zlepšilo vzájemnou interakci mezi klienty,
personálem a rodinnými příslušníky (příjemnější návštěvy) a zvýšil uspokojení personálu z práce.
Personál současně zmiňoval, že provádění péče je pro ně méně náročné.“

Z článku o dopadech Namasté Care (Effects of Namaste Care: Pilot Study), který vznikl na základě výzkumu při
zavedení Namasté Care v domově seniorů Ebury Court Residential Home v Romford, Essex ve Velké Británii.
Článek byl publikován v American Journal of Alzheimer’s Disease v roce 2015.
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NAMASTE CARE:
TO JE SOUČÁST KULTURY ZAŘÍZENÍ – OD ŘEDITELE PO KUCHYŇ

CO VÁM TO MŮŽE PŘINÉST
• Namaste Care jako zastřešení odborných terapií (principy

• Zařízení, do kterého byste chtěli svěřit své nejbližší

Namaste Care jsou uplatňovány přiměřeně při všech terapiích
a volnočasových aktivitách)
• Zapojení nepečujícího personálu – respekt potřebám druhého,
otevřená komunikace, laskavost jako žité hodnoty zařízení bez
ohledu na pracovní zařazení
• Další vzdělávání zaměstnanců podporující atmosféru zařízení
na principech Namaste Care
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CHCETE U VÁS
S NAMASTE CARE ZAČÍT?

Máte otázky? Spoustu otázek?
Pište na: simona@mila.je
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