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Pôvodná práca 

 

Laické reprezentácie demencie a riziká jej stigmatizácie 

Jana Plichtová1, Petra Brandoburová2 

Lay representations of dementia and the risks of its stigmatization 

 

Súhrn 

Demencia je spojená s rizikom stigmatizácie osôb, ktorých sa týka. V našom príspevku uvádzame spôsoby jej 

reprezentácie a emočné reakcie na ňu, identifikované u laickej verejnosti. Realizovaných bolo 8 fokusových 

skupín so zapojením 50 participantov. Naše zistenia potvrdzujú, že dominujúci biomedicínsky model demencie 

a jeho dôsledky vyjadrené prostredníctvom rozšírených sociálnych reprezentácií sú pre osobu s demenciou 

značne redukcionistické, stigmatizujúce a dehumanizujúce. Výzvou tak zostáva do širšieho a aj odborného po-

vedomia zavádzanie alternatívnych explanačných modelov demencie.  

Kľúčové slová: demencia, stigma, sociálne reprezentácie, laická verejnosť, fokusová skupina. 

 

Summary 

Dementia is associated with the risk of stigmatization of those affected. In our paper, we present the ways of its 

representation and emotional reactions to it, identified in the general public. 8 focus groups were realized with 

the total number of 50 participants. Our findings confirm that the dominant biomedical model of dementia and 

its consequences expressed through expanded social representations are significantly reductionist, stigmatizing 

and dehumanizing for a person with dementia. Thus, the challenge of introducing alternative explanatory mod-

els of dementia into the wider and professional consciousness remains a challenge. 

Key words: dementia, stigma, social representations, lay public, focus group. 

 

Úvod 

Podľa odhadov Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti 

súčasnosti žije na Slovensku približne 60 000 osôb s Alzhe-

imerovou chorobou. Obavy a strach späté s týmto ochorením 

sa však netýkajú len týchto osôb, ale pomerne širšej verej-

nosti, príslušníkov ich rodín, priateľov a známych, ktorí sle-

dujú mediálne informácie o tomto ochorení ako aj tých, ktorí 

sa chcú tešiť z kognitívneho zdravia aj vo vyššom veku 

a chcú vedieť ako na to.  
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Z hľadiska biomedicínskeho modelu (WHO, 2010) de-

mencia predstavuje syndróm, ktorý vzniká na podklade ocho-

renia mozgu, zväčša chronického a progresívneho charak-

teru, ktoré spôsobuje poruchy vyšších kognitívnych funkcií, 

vrátane pamäti, myslenia, orientácie, porozumenia, učenia, 

reči a rozhodovania. Pokles kognitívnych funkcií zväčša 

sprevádzajú alebo aj predchádzajú poruchy emočnej kon-

troly, sociálneho správania a motivácie. Z modelu vyplýva 

spôsob, ako chorobu diagnostikujeme, ako vysvetľujeme jej 

vznik a priebeh, ako ju liečime, či uzdravujeme pacientov, 

a to na úrovni jednotlivca, rodiny, komunity a spoločnosti.  

Biomedicínsky model, ktorý je všeobecne považovaný za 

objektívny opis choroby (disease) ako objektu, však vyne-

cháva skúsenosť osoby, ktorá s touto chorobou žije (illness) 

a zainteresovaných osôb, ktoré prichádzajú do styku s oso-

bami s demenciou. Kým opis choroby disease sa vzťahuje 

k patologickým biologickým procesom demencie, illness 

označuje jedinečnú osobnú skúsenosť s chorobou a s tým sú-

visiace emócie ako aj spôsoby zvládania choroby. Osobnou 

reflexiou choroby v konkrétnych historicko-kultúrnych pod-
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mienkach dochádza k utváraniu osobného významu a prisu-

dzovaniu zmyslu tejto skúsenosti (McFadden a McFadden, 

2011).  

Pojem disease sa vzťahuje na patologický proces, najčas-

tejšie telesný (infekcia hrdla, rakovina pľúc). Základným at-

ribútom choroby ako objektívnej reality je odchýlka od bio-

logickej normy, ktorú možno doložiť empiricky, teda tým, čo 

možno vidieť, identifikovať čuchom a hmatom, merať. Na-

proti tomu illness ako subjektívny pocit osoby, že nie je 

zdravá (týka sa to aj pocitu nezdravia vo vzťahu k blízkym 

osobám), je skúsenosť nanajvýš osobná, vnútorná. Tento po-

cit sa často spája s identifikovanou chorobou v objektívnom 

slova zmysle, ale môže sa vyskytnúť aj vtedy, keď choroba 

ešte identifikovaná nie je (rané štádiá demencie, rakoviny, tu-

berkulózy, cukrovky) alebo keď žiadna choroba neexistuje.  

Na rozdiel od uvedených dvoch pojmov sa pojem vzťa-

huje k externému a verejnému módu toho, čo je a nie je po-

važované za zdravé a normálne. Ak je demencia považovaná 

za prirodzenú súčasť starnutia, má to odlišné dopady na vy-

jednávaciu pozíciu osoby s demenciou, na jej status a so-

ciálnu identitu, ako keď je demencia považovaná za prejav 

patologického, a nie zdravého starnutia. Vyjednávacia pozí-

cia osoby s demenciou, pokiaľ je demencia braná ako patoló-

gia, teda odchýlka od normy, je výhodnejšia, ako keď je 

braná ako prirodzená súčasť starnutia. V prípade patológie 

a deviácie od biologickej normy je spoločnosť viac pripra-

vená uznať, že osoba s touto chorobou má nárok na liečbu 

a starostlivosť. Avšak ani v tomto prípade sa nedá očakávať, 

že nároky na liečbu a starostlivosť o osoby s demenciou budú 

posudzované rovnako ako v prípade akútnej fyzickej choroby 

a ochorenia mladého človeka. Pozícia osôb s chronickými 

chorobami je menej silná ako pozícia ako akútneho ochorenia 

a rovnako sú na tom horšie osoby s psychiatrickými ochore-

niami ako s tými telesnými.  

Problém objektivity spätý s pojmom disease spočíva 

v tom, že je dosahovaná na úkor istého zjednodušenia cho-

roby len na jej telesné prejavy a vedome poznávajúci jedinci 

vrátane vedcov samotných sú z toho obrazu vylúčení. Za ob-

jektivitu sa platí tým, že z vedca sa stáva nezainteresovaný 

pozorovateľ a osoby žijúce s demenciou sú redukované na 

objekty vedeckého skúmania. Z definície demencie ako cho-

roby (disease) vyplýva dehumanizácia spôsobu, akým vní-

mame a opisujeme osoby s demenciou, ako konáme vo vzťahu 

k nim, akú starostlivosť a liečbu považujeme za primeranú 

a zdraviu prospešnú, nakoľko považujeme otázku ich sociál-

neho a spoločenského začlenenia, dôstojnosti, rešpektovania 

ich autonómie, práv a subjektívnej pohody za dôležité. Ako 

poukazuje Chaufan et al. (2020) biomedicínsky model de-

mencie sústreďuje pozornosť na farmakologickú liečbu a vý-

voj lieku, a nie na kvalitu starostlivosti o osoby s demenciou. 

Hlavné riziko, ktoré tento model prináša, je dehumanizujúci 

diskurz (Šestáková a Plichtová, 2020), ktorý sa sústreďuje na 

medikáciu, a nie na potreby a podporu subjektívnej pohody 

osôb žijúcich s demenciou.  

Sociologický pojem sickness zahŕňa aj hodnotiace súdy 

o tom, čím je choroba spôsobená, nakoľko za ňu možno viniť 

samotnú osobu jej nositeľa. Psychiatrické choroby vrátane 

demencií a chorôb v dôsledku závislosti na alkohole a dro-

gách patria k tým, ktorých nositelia sú stigmatizovaní. Stigma 

je definovaná ako negatívny atribút pripisovaný kategórii 

osôb s istou chorobou, ktorá ju diskredituje, stereotypizuje, 

vylučuje, dehonestuje, degraduje a diskriminuje. Je preží-

vaná ako štrukturálne a interpersonálne zážitky diskriminá-

cie, straty statusu, alebo nespravodlivého zaobchádzania, 

a násilia páchaného na osobách patriacich k znevýhodneným 

sociálnym skupinám (Link a Phelan, 2001, Stuber et al., 

2008). Stigma spätá s demenciou je obzvlášť pervazívna 

a univerzálne rozšírená, čo osoby s demenciou a ich príbuz-

ných vážne poškodzuje (Kim et al., 2019). Okrem toho de-

mencia vyvoláva obavy a strach, a to bez ohľadu na kultúrny 

kontext (Batsch a Mittelman, 2012). A práve negatívne so-

ciálne dopady, ktoré stigmatizácia spôsobuje a obava z nich 

prispievajú k vysvetleniu, prečo k diagnostikovaniu ochore-

nia dochádza až tak neskoro (Adamovičová a Brandoburová, 

2016), čím sa obmedzujú možnosti foriem pomoci, ktoré 

vieme prakticky ponúknuť. Z psychologického hľadiska je 

potom pochopiteľné, že pokiaľ osoby s demenciou získajú 

diagnózou len stigmatizujúcu nálepku, tak odbornú pomoc 

odmietajú alebo dlhodobo odkladajú.  

 

Cieľ štúdie 

Hlavným cieľom celého projektu je identifikácia sociál-

nych reprezentácií kognitívneho zdravia a demencie vo všet-

kých dotknutých sociálnych kategóriách vrátane samotných 

osôb s demenciou a laikov. Cieľom tejto štúdie je mapovať, 

čo laická verejnosť o demencii vie, aké metafory používa, 

keď hovorí o demencii a osobách, ktoré s ňou žijú.  

 

Výskumný súbor 

Účastníkmi výskumu boli dobrovoľníci vo veku nad 15 

rokov oslovení prostredníctvom sociálnych sietí bez priamej 

skúsenosti s demenciou (nevyskytovala sa v rámci ich ro-

diny, nestarali sa o osobu s demenciou).  

 

Metóda 

Zvolili sme metódu fokusových skupín, ktorá participan-

tom umožňuje voľne sa vyjadriť k diskutovaným témam. Pri 

výbere metód sme vychádzali zo znalosti, že skupinový roz-

hovor umožňuje dynamickým spôsobom vyjadriť viaceré ná-

zorové perspektívy, provokuje účastníkov k tomu, aby so ob-

jasňovali a zdôvodňovali svoje stanoviská k danej téme, čím 

sa obnažuje podstata názorových konfliktov. Súčasne pro-

stredníctvom argumentatívnej diskusie, zdieľaného poznania 

a emocionálneho zaangažovania môže dochádzať k zmene 

pôvodných názorov (Plichtová, 2002). Veľkosť a zastúpenie 

participantov vychádzalo z odporúčaní pre realizáciu fokuso-

vých skupín (Krueger a Casey, 2009). Celkovo bolo realizo-

vaných 8 fokusových skupín, celoplošne naprieč všetkými 

krajmi Slovenska. Spolu sa zapojilo 50 účastníkov, s priemer-

ným počtom participantov v skupine 6 (od 3 do 12). Súhrn 

zloženia skupín vo vzťahu k pohlaviu a veku uvádzame v ta-

buľke 1.  

V našom prípade išlo o pološtruktúrovaný skupinový roz-

hovor, ktorý moderátorky zamerali na vopred pripravený sú-

bor otázok. Kľúčové otázky sa týkali šiestich hlavných tém: 

(1) kognitívne zdravie; (2) prevencia a edukácia); (3) hranice 

medzi kognitívnym zdravím a príznakmi demencie; (4) de-

mencia a jej reflexia; (5) životospráva a liečba demencie; (6) 
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advokácia a práva osôb s demenciou. Po položení otázok ne-

chali moderátorky diskusiu spontánne plynúť a kládli dopl-

ňujúce otázky len v prípade, ak zostalo niečo neodpovedané 

alebo nejasné.  

Tabuľka 1. Zloženie fokusových skupín z hľadiska pohla-

via a veku. 

 Počet  

participan-

tov 

Počet  

zapojených 

žien 

Priemerný 

vek,  

vekové  

rozpätie 

PO 3 0 36,6 (32-38) 

TN 4 0 47 (38-68) 

NR 5 5 38 (16-58) 

ZA 5 4 28,2 (18-53) 

BB 6 6 52,5 (25-76) 

TT 7 6 40,4 (15-66) 

KE 8 5 46 (17-73) 

BA 12 10 44 (17-79) 

 

Zber dát 

Fokusové skupiny sa realizovali počas prvých šiestich 

mesiacov v rokoch 2019 a 2020, a to vo všetkých ôsmych 

krajoch Slovenska. V dôsledku pandémie COVID-19 sa 

forma diskusie musela pri zbere v Trenčianskom a Prešov-

skom kraji zmeniť na on line interakciu. Výskum sa realizo-

val v súlade s Helsinskou deklaráciou svetovej lekárskej aso-

ciácie (2013). Participanti boli najprv informovaní o prie-

behu výskumu a jeho trvaní a až po zodpovedaní otázok z ich 

strany podpísali informovaný súhlas. Po skončení skupino-

vého rozhovoru dostali finančnú kompenzáciu vo výške 20 

Euro.  

 

Analýza dát 

Skupinové rozhovory, ktoré boli so súhlasom participan-

tov nahrávané, boli doslovne prepísané zaškolenými oso-

bami. Aplikovali sme tematickú analýzu, ktorej validitu sme 

zabezpečili metódou konsenzu medzi dvomi nezávislými 

analytikmi a následne auditorom, s ktorým sa diskutovali prí-

padné rozdiely v kódovaní tém. Použil sa abduktívny prístup, 

čo znamená, že sme vychádzali z relevantných poznatkov, 

pričom sme zostali otvorené a citlivé voči novým témam 

v našich dátach. Kódovanie jednotlivých výpovedí prebie-

halo v imaginatívnom dialógu medzi teóriou a dátami ako aj 

medzi dátami a teóriou. Kódovanie tém sme realizovali v At-

las.ti.  

 

Výsledky  

Stigmatizáciu demencie explorujeme jednak z perspek-

tívy znalostí a presvedčení o demencii a jednak z perspektívy 

emócií a konania, ktoré toto ochorenie, resp. osoby s demen-

ciou vyvolávajú.  

V znalostiach o demencii boli identifikované tri hlavné 

spôsoby, akými dochádza k popretiu patologického chápania 

demencie, teda k jej „normalizácii“ ako 1. prirodzenej súčasti 

starnutia, 2. dôsledku uponáhľaného životného štýlu a 3. ba-

nálnej záležitosti.  

1.1. Demencia ako normálna súčasť starnutia 

Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich laických presved-

čení o demencii je, že ide o prirodzenú a nevyhnutnú súčasť 

procesu starnutia. Faktom je, že tak pri starnutí ako aj pri de-

mencii ide o pokles kognitívnych schopností, v prípade de-

mencie je pokles masívnejší. Okrem toho patologické zmeny 

mozgu, ktoré vykazujú osoby s demenciou, sú neporovna-

teľne väčšie v porovnaní so zmenami pozorovanými v mozgu 

zdravo starnúcich osôb (Wahl et al., 2016). Faktom tiež je, že 

proces starnutia a demencie vykazujú určité podobnosti na 

bunečnej a molekulárnej úrovni (Xia et al., 2018). Výzvou 

však je vysvetliť, prečo existujú seniori, u ktorých ku kogni-

tívnej deteriorácii vôbec nedochádza a ich výkon je výrazne 

lepší ako sa v ich veku očakáva, ako je tomu v prípade tzv. 

superagers (Gefen et al., 2014). To, čo lineárnu závislosť me-

dzi patologickými zmenami v mozgu a kognitívnymi vý-

konmi spochybňuje, sú nálezy prípadov, kedy osoby s výraz-

ným neuropatologickým poškodením nejavia príznaky de-

mencie a naopak, kedy osoby s menším neuropatologickým 

poškodením vykazujú silné príznaky demencie (Snowdon, 

2003). Prostredníctvom PET metódy sa zistilo, že 25% ľudí 

so symptómami demencie nevykazuje žiadnu neuropatológiu 

v podobe amyloidových plakov (Blennow et al., 2015 in Po-

well, 2019). Zdá sa, že hypotéza o kognitívnej rezerve, ktorú 

vyslovil Stern (2012), môže tieto protirečivé zistenia vysvet-

liť. Existujú však aj dôkazy o tom, že demenciu nemožno vý-

lučne pripísať neurodegeneratívnym zmenám mozgu, či už 

ide o plaky alebo klbká, ale ide o komplexnejšie multifakto-

rové ochorenie, v ktorom majú úlohu aj psychologické a so-

ciálne faktory (Kitwood, 1997, Bredesen, 2014). 

Príklon k ponímaniu demencie ako dôsledku starnutia do-

kladajú nasledujúce výpovede našich participantov:  

“...My sme to tak aj brali nejako v rodine, že proste to je 

zrejme nejaká starecká demencia alebo niečo takéto asi... 

Ako, je pravda, že sme to neriešili nejak, že by medicínsky sa 

pátralo po tej príčine, hej, skôr sa to bralo ako nejaký priro-

dzený jav starnutia...“  

38-ročný muž, Prešovský kraj 

„...My tiež sme si to tak pomenovali - ako starecká de-

mencia...“  

32-ročný muž, Prešovský kraj 

„...A čo to znamená tá starecká demencia teda? Že mám 

na ňu nárok (smiech)... že na to zabúdanie mám nárok. Áno, 

to povedal, pán doktor povedal no, veď ale on už je starý, tak 

už zabúda a vtedy sa to prepáslo...“ 

 64-ročná žena, Banskobystrický kraj  

Participanti sa teda držia výkladu demencie ako choroby 

starnutia, ktoré platilo za vedecky správne až do 70. rokov 

minulého storočia. Keď sa demencia chápala ako súčasť pri-

rodzeného starnutia mozgu, nebol dôvod stigmatizovať osoby 

s demenciou. Bol a je to však dôvod pre diskrimináciu osôb 

z dôvodu vyššieho veku, keďže sa im automaticky pripisuje 



J. PLICHTOVÁ, P. BRANDOBUROVÁ: LAICKÉ REPREZENTÁCIE DEMENCIE A RIZIKÁ JEJ STIGMATIZÁCIE 

26 

úbytok kognitívnych schopností. A ageizmom sa spája nad-

radený a prehliadajúci postoj voči osobám v staršom veku 

v kombinácii so zhovievavosťou a ľútosťou. Takýto „pater-

nalistický mix“ je zjavný vo výpovedi 64-ročnej ženy.  

1.2. Demencia ako dôsledok uponáhľaného životného 

štýlu a vysokých nárokov na výkonnosť  

Keďže existuje veľa dôkazov, že zdravý životný štýl zni-

žuje riziko nástupu a rozvoja demencie (Ngandu et al., 2015), 

mal by platiť aj komplementárny vzťah a to, že nezdravý ži-

votný štýl zvyšuje riziko demencie. A práve v tom zmysle 

uvažujú aj naši participanti. Problémom je, že životný štýl re-

dukovali len na životné tempo. Vychádzajú pritom zrejme 

z porovnávania tempa a nárokov na súčasnú a predchádza-

júce generácie ako aj z vlastnej sebareflexie, že informačne 

„husté“ prostredie presahuje „prirodzené limity mozgu“, čo 

spôsobuje zabúdanie. Kombinácia uponáhľaného životného 

štýlu s predstavou mozgu s limitovanou kapacitou vedie lai-

kov k zjednodušenému záveru, že uponáhľaný životný štýl 

vyvoláva demenciu, čo dokumentujú nasledujúce výpovede:  

„...My sme takí... Myslím si, že žijeme troška iný život ako 

naši starí rodičia, alebo rodičia...“ 

18-ročná žena, Žilinský kraj 

“...Ale to mám pocit, že človek sa len náhli v tejto dobe. 

Tieto niektoré zabúdania sú úplne zbytočné, nevieme sa 

proste pozastaviť...”  

20-ročný muž, Žilinský kraj  

“...Je moc tých informácií v dnešnej dobe, takže tá kapa-

cita toho mozgu asi neni nafukovacia, veľa vecí, čo nie sú tak 

dôležité, tak okamžite hneď zabudnem…” 

53-ročná žena, Žilinský kraj  

1.3. Demencia ako banalita 

Ak sa demencia chápe ako psychické ochorenie, stáva sa 

predmetom stigmatizácie ako všetky ostatné psychické a psy-

chiatrické ochorenia (Angermeyer a Matschinger, 2004, 

Corrigan et al., 2005), čo je pozostatok dualistického výkladu 

ľudskej bytosti – jej materiálneho konečného tela a spirituál-

nej, nesmrteľnej duše. V tomto rámci sa ukotvili mylné pre-

svedčenia, že duševné choroby sú božím trestom, resp. vý-

sledkom diablovho znamenia. Čo však v prípade, ak sa de-

mencia za chorobu ani nepovažuje, lebo choroby sú len tie, 

ktoré sa týkajú tela, ale nie duše? Niektorí naši participanti 

práve takýto názor zastávajú. Demencia nie je chorobou, lebo 

nebolí, nemožno objektívne merať jej prejavy a nemožno ju 

ani liečiť. Pragmatické rozmýšľanie laikov vychádza práve 

z tejto duality. K lekárovi chodím vtedy, keď mi pomôže, 

keď ma uzdraví. Inak je to zbytočná strata času. Na čo márniť 

čas riešením, akého odborníka vyhľadať:  

„...Noo nie, ale že nechcú to nejako prezentovať, viete, že 

nechcú ísť ani k doktorovi, pôjdu s tlakom, pôjdu s cukrovkou, 

pôjdu s neviem čím, ale že aby riešili toto, čo ako sa nepova-

žuje za nejakú takú, myslia si, že to zvládnu.. tak by som si 

myslela, že to je, že to je len taký, čiastkové niečo a že to má, 

dobre, veď koľkí takí boli, veď hádam nebudeme s takouto 

ani nie diagnózou s takouto banalitou no... “ 

25-ročná žena, Banskobystrický kraj 

V našich fokusových skupinách sa však vyskytujú aj výpo-

vede, ktoré uznávajú, že demencia je choroba a riešia otázky, 

ktoré relevantné problémy. Ich reprezentácie reflektujú nov-

šie poznatky a k chorobe zaujímajú aktívny prístup. Identifi-

kované boli tri okruhy. Z ich pohľadu stigmatizácia je úzko 

spätá so spôsobom, akým je samotná osoba s demenciou vní-

maná.  

1.4. Demencia ako hranica nesamostatnosti a ohrozenia 

života  

Posúdenie závažnosti demencie a jej prejavov sa odvíja 

od posúdenia rizika, že si samotná osoba s demenciou ublíži 

alebo sa jej niečo vážne stane. Takéto uvažovanie úzko súvisí 

s vnútornými referenčnými rámcami normality ľudského 

správania a odvíja sa aj od konkrétneho kultúrneho kontextu, 

ktorý vyžaduje isté kognitívne kapacity a výkon (Lo, 2017). 

Participantka odlišuje normálne zabúdanie od patologického 

na základe kritéria dopadu na vykonávanie aktivít, ktoré 

bežný život vyžaduje:  

„.. Asi keď už to tomu človeku akoby v úvodzovkách škodí. 

To znamená, že vidím, že by si mohol ublížiť tým, alebo po-

škodiť sám seba, že už to proste nie je to klasické zabúda-

nie...“ 

53-ročná žena, Žilinský kraj  

1.5. Demencia ako nedostatok sebareflexie a kontroly  

Ďalším kritériom, na základe ktorého laici odlišujú nor-

málny úbytok kognitívnych schopností od demencie je krité-

rium schopnosti sebareflexie. Za osoby s demenciou sa pova-

žujú tie, ktoré si neuvedomujú, že sú choré a kedy ich ocho-

renie registrujú ich príbuzní a iné blízke osoby: 

„...A nie je to skôr proces, ktorý, alebo respektíve záleži-

tosť, ktorú, na ktorú, ktorú si najprv všimnú ľudia v okolí toho 

človeka, ktorý začne mať problém? ...Lebo myslím si, že na 

to skôr budú reagovať ľudia v blízkom okolí toho dotyčného, 

ktorý začne mať problém.“ 

40-ročný muž, Prešovský kraj 

“...vtedy, keď mi moje okolie, moja rodina, kolegovia ho-

voria, že často som niečo zabudla, niečo urobila, a tak ďalej.“ 

53-ročná žena, Žilinský kraj  

Aj v tomto prípade dochádza k istému zjednodušeniu. Je 

síce pravdou, že niektoré svoje deficity si osoby s demenciou 

nemusia všimnúť, ale to neznamená, že svoje deficity nie sú 

vôbec schopné reflektovať. Práve ich vlastná reflexia ich na-

koniec privedie k rozhodnutiu vyhľadať odbornú pomoc, 

pretože úbytok vlastných schopností, epizódy, kedy zažili 

stav dezorientovanosti, výpadku pamäti atď. v nich vyvolá-

vajú strach a obavy z budúcnosti.  

1.6. Demencia ako zmena alebo strata osobnosti 

Osoby s demenciou sú vykresľované ako pasívne, neve-

domé, strácajúce vlastnú identitu a kontrolu nad životom, 

vrátane kapacity prežívať radosť a kvalitu života (Corner 

a Bond, 2004, Devlin et al., 2007). Presvedčenia o zmene až 

strate osobnosti v dôsledku demencie sme zachytili aj v na-

šom výskume: 
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 „..Konkrétny príklad, tuto máme jednu našu seniorku, 

kde teda jedny hovoria, že už proste akože stráca pamäť hej, 

že už to nevie tak zorganizovať, už robí zmätky... hej, ale 

nemá jej to kto povedať. Boja si, či naozaj je to tým, že je 

chorá alebo či je to jej zlomyseľnosť a ctižiadostivosť... Áno 

len hovorím, niekedy sa nevie, či je to zlomyseľné táranie.. 

Hej, že či to robí naschvál, aby vyvolala nejakú reakciu...“ 

64-ročná žena, Banskobystrický kraj  

 „...No ako už len samotný ten pocit, že celý život človek 

niečo zažil, niečo spoznal, niečo sa naučil a zrazu ako keby mu 

niekto vykrádal v podstate celý ten jeho životný arzenál skúse-

ností, znalosti, spomienok, všetkého možného, teda nie ste 

schopní urobiť veci, ktoré ste bežne vtedy robili alebo poznali, 

hej, akože, to mi pripadá ako strašné v tom, že by som dospel 

k takémuto veku, že jednoducho budem zabúdať na, na veci...“ 

40-ročný muž, Prešovský kraj 

Na začiatku nášho projektu sme predpokladali, že účin-

ným nástrojom ako zvýšiť motiváciu vyhľadať odbornú po-

moc je edukačná kampaň, ktorá by zvýšila vedomosti o tomto 

ochorení. Ukázalo sa však, že edukačná mediálna kampaň 

zvyšuje aj strach z tohto ochorenia a zvyšuje riziko stigmati-

zácie osôb s demenciou, čo spolu s predsudkami voči starým 

osobám znižuje motiváciu vyhľadať odbornú pomoc (Tan et 

al., 2012). Z tohto dôvodu sme rozšírili náš výskum aj na 

emócie, ktoré demencia ako choroba vyvoláva.  

2.1. Demencia ako zdroj rozpakov 

Uvedomovanie si možnosti, že blízka osoba má demen-

ciu, vyvoláva problém, ktorý sa bez spolupráce s danou oso-

bou riešiť nedá. Avšak práve preto, že demencia je stigmati-

zovanou chorobou, je ťažké o nej hovoriť s osobou, ktorej sa 

týka. V takejto situácii je teda fenomén stigmatizácie to, čo 

tvorí problém, a nie samotná choroba. V prípade telesnej cho-

roby by takýto problém nenastal. Pozrime sa, ako o tom uva-

žujú samotní participanti:  

„..Urazí sa na život a na smrť, že... Mhm a on sa ten člo-

vek urazí, ale prečo sa urazí? 

Joooj, to už ehm, už preto lebo on to berie ako ponižova-

nie...” 

76-ročná žena, Banskobystrický kraj 

2.2. Demencia ako dôvod strachu až zdesenia 

V modernej, na výkon zameranej spoločnosti, sú rozu-

mové schopnosti považované za najdôležitejší kapitál jednot-

livca, od ktorého sa odvíja jeho status, pričom city a emócie 

sú nepodstatné. Ak sú intaktné kognitívne schopnosti základ-

ným kritériom, na základe ktorého prisudzujeme jednotliv-

com právo na rešpekt ako osobám, potom osoby s demenciou 

nemajú nárok na rešpektujúce zaobchádzanie a finančné in-

vestície zo strany spoločnosti (Post, 1995). Avšak, logika 

fungovania médií diktuje, aby sa akýkoľvek problém temati-

zoval vo forme príbehu so silnými emóciami. Tieto atribúty 

totiž priťahujú pozornosť verejnosti.  

Na druhej strane, výskum zameraný na vývoj lieku proti 

demencii a jeho testovanie, vyžaduje veľké zdroje, podporu 

verejnosti a vlády. Argumenty, ktoré majú šancu presvedčiť 

verejnosť o dôležitosti takéhoto výskumu, sú nielen racio-

nálne, napr. dáta o prevalencii a pesimistických prognózach, 

ale aj emocionálne. Strach, obavy, to sú tie emócie, ktoré vý-

znamne pomáhajú pri politickom lobingu. To sú dôvody, pre 

ktoré sa problematika demencie prezentuje ruka v ruke s vy-

volávaním paniky a strachu z nej. Strach však vyvoláva ob-

ranné reakcie, ktoré aktivizujú egocentrické záujmy a utl-

mujú empatiu voči postihnutým a prosociálne motivované 

konanie (George, 2010). Aj vo výpovediach našich partici-

pantov evidujme emócie strachu až zdesenia.  

 „...vo mne vyvoláva ešte omnoho väčšie zdesenie ako ne-

jaká fyzická choroba…” 

40-ročný muž, Prešovský kraj 

“...Si myslím, že sa strašne boja. Že sa strašne boja tej cho-

roby a keď vysloví ten doktor, že teda to máte, tak vlastne vôbec 

nevie, že čo by mal robiť, alebo ako to bude fungovať potom, 

že či to má vôbec povedať rodine, alebo nemá, alebo ešte to 

skrývať, dokiaľ sa bude dať. Že je tam ten strach, že vlastne sa 

z toho, z tej nevedomosti, že vlastne sa o tom nerozpráva a je 

to tak úplne v úzadí...“ 

54-ročná žena, Nitriansky kraj 

2.3. Infantilizácia osoby s demenciou a paternalizmus 

Ak reprezentujeme osobu s demenciou ako osobu s defi-

citom kognitívnych schopností, potom to nemôže zostať bez 

následkov na spôsob, akým sa s ňou zaobchádza. Jednou 

z možností je správať sa k nej ako k dieťaťu, čo znamená sta-

rostlivo, prípadne aj láskavo, ale bez rešpektu k jej autonómii 

a právu rozhodovať o sebe. V takomto vzťahu sa stáva z opat-

rujúcej osoby tá, ktorá „musí“ prebrať zodpovednosť a rozho-

dovať za opatrovanú osobu. Závisí od konkrétnej osoby a si-

tuácie, akým spôsobom opatrujúci túto pozíciu bude vykoná-

vať, nakoľko obmedzí jej slobodu a právo rozhodovať o sebe 

s intenciou ochrániť jej bezpečnosť, či výsledkom nebude to-

tálne pasívna a závislá osoba so zhoršenými symptómami de-

mencie (Jolley et al., 2009, Kitwood, 1997).  

 „...Aj si predstavuje demenciu o zabúdaní, to je choroba 

zabúdania. Niekedy tí ľudia, z môjho pohľadu, sa správajú 

v úvodzovkách ako malé deti. Tá opatera je o nich ako o malé 

dieťa...“ 

45-ročná žena, Nitriansky kraj  

“...viac-menej s ňou rozprávam ako s nejakým malým die-

ťaťom, alebo tak trochu nie úplne možno svojprávnym člove-

kom…”  

38-ročný muž, Prešovský kraj 

Postupná strata autonómie osoby s demenciou až do jej 

úplnej odkázanosti a závislosti, nie je teda len dôsledkom 

zhoršujúcej sa choroby, ale aj spôsobu ako sa s osobou zaob-

chádza. Nielen laici, ale aj odborníci majú problém odlíšiť, 

čo je dôsledkom sociálno-psychologických faktorov a čo spô-

sobuje samotné ochorenie. Prevažuje však tendencia všetko 

pripísať samotnej chorobe. Podobný spôsob uvažovania je 

identifikovaný aj v našich fokusových skupinách:  

„... Začína cítiť, že on nie je tvorcom svojho života, ale že 

už niekto zasahuje. To znamená, že niektoré veci už nerobí 

on, ale niekto blízky. A môže si uvedomiť, že toto som kedysi 

robil a teraz nerobím. Kto vie...“ 

20-ročný muž, Žilinský kraj 
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2.4. Dôsledok stigmy: hanba pred sociálnym okolím  

Obavy z odsúdenia a zahanbenia sociálnym okolím sú 

prirodzenou emocionálnou reakciou, ak sa má osoba vyrov-

nať s faktom, že ona alebo jej blízky človek má diagnózu de-

mencie (Urbańska et al., 2015). Rovnako aj naši participanti 

si predstavovali, ako by boli posudzovaní inými: 

„... mnohí známi si budú už len poklepávať po čele a že 

tak jemu už preskakuje a podobné ďalšie veci a mnohí sa mu 

začnú vyhýbať napríklad, alebo respektíve ho, toho človeka 

len tak odbijú, alebo, ja neviem, myslím si, že kvalita sociál-

nych vzťahov, to je jedna z prvých vecí, ktoré začne trpieť 

alebo ktorú ten človek stráca...“ 

40-ročný muž, Prešovský kraj 

2.5. Dôsledok stigmy: vylúčenie zo sociálneho života 

Spomedzi dopadov stigmatizácie demencie je azda najzá-

važnejšia sociálna exklúzia. Osoby s demenciou prestávajú 

byť pozývané a vítané na spoločenských udalostiach a platí 

to aj naopak. Osoby, ktoré majú voči osobám s demenciou 

predsudky, neprijímajú ich pozvanie. Stigma tak spôsobuje 

„sociálnu smrť“ osôb s demenciou, čo zhoršuje ich psychické 

a sociálne zdravie. Závažnosť problému „sociálnej smrti“ je 

dôkladne dokumentovaná (Sweeting a Gilhooly, 1997, Bran-

nelly, 2011). Naši participanti opisujú už len dôsledky sociál-

nej izolácie, nie však ich príčinu – teda stigmatizáciu demen-

cie:  

„...Ja si myslím, že sa cítia už takí neplnohodnotne, lebo 

už nemôžu žiť taký aktívny život a tým, že sa musí o nich väč-

šinou niekto starať, tak už si niekedy, myslím pripadajú na 

obťaž niekomu. Ani nevie, či sa cítia rešpektovaní, ja si mys-

lím, že už asi nie. Je to taká asi nie moc známa choroba, takže 

to ani štát nejak nepodporuje...“ 

18-ročná žena, Žilinský kraj 

 

Diskusia 

Reprezentácia demencie ako úbytku kognitívnych schop-

ností určuje spôsob, akým spoločnosť pristupuje k osobám 

s touto diagnózou ako aj k starnutiu samotnému. Ak demen-

cia a starnutie sú prezentované ako postupná strata síl, vý-

konu, zdravia a vitality, tak to vyvoláva negatívne emócie 

a asociácie nepotrebnosti a bremena pre spoločnosť. Takáto 

reprezentácia utlmuje akékoľvek predstavy späté s múdros-

ťou, rozvahou, životnou skúsenosťou, dobrom, talentom, prí-

nosom pre spoločnosť, atď. Naše vnímanie starnutia je tak 

isto výrazne skreslené ageizmom, čiže predsudkami a stereo-

typmi súvisiacimi so starším vekom. V prípade osôb s de-

menciou sa k týmto stereotypom ešte pridáva stigmatizácia. 

Výsledky nášho výskumu potvrdzujú nielen samotný feno-

mén stigmatizácie, ale odhaľuje aj jeho rozmanité dôsledky. 

Dôležitý nástroj ako čeliť týmto negatívnym a kontraproduk-

tívnym predstavám a emóciám je využiť alternatívne ex-

planačné modely demencie. V tom najvplyvnejšom z nich 

(Kitwood, 1990) je demencia výsledkom nielen samotného 

neuropatologického procesu, ale aj opakujúcich sa škodli-

vých sociálnych interakcií a procesu stereotypizácie, čo ná-

sledne zhoršuje dôsledky existujúceho neurologického po-

škodenia. Práve stigmatizácia demencie, ktorú sme aj v na-

šom výskume identifikovali, je súčasťou tohto mechanizmu.  

Záver 

Prevládajúci pohľad na demenciu ako tragické a fatálne 

ochorenie ignoruje žitú skutočnosť a evidencie o tom, že ži-

vot po diagnóze nie je čakaním na smrť, že osoby s diagnó-

zou demencie nie sú telá bez duše, či sociálne mŕtvoly. Nao-

pak, ak osoby s demenciou žijú v dobrých podmienkach, ak 

sú povzbudzované a podporované v ich aktivitách, ak sú reš-

pektované ich práva a potreby, môžu viesť plnohodnotný ži-

vot, dokonca si uchovať mnohé zručnosti, rozvinúť svoju 

kreativitu, učiť sa novým veciam, udržiavať svoju identitu 

cez spomienky, čo im umožní prežívať toto záverečné obdo-

bie života pokojne, zmysluplne a dokonca aj radostne. K ta-

kému životnému pocitu a zvládaniu choroby významne pri-

spievajú podpora v rámci rodiny, aktívny sociálny život 

a priateľsky naklonené komunity. Keďže biomedicínsky mo-

del sa nezaujíma o otázky subjektívnej pohody osôb s demen-

ciou, podporou ich autonómie, práv a aktivít, ani nepredpo-

kladá možnosť obnovy ich kognitívnych schopností, je dôle-

žité, aby sa alternatívne modely demencie dostali do povedo-

mia odbornej a širokej verejnosti, aby sa tak spoločnosť pri-

pravila na žiaduce a potrebné zmeny v systéme podpory, 

liečby a starostlivosti o osoby s demenciou. Výsledky pred-

loženej štúdie poskytujú východiská pre prípravu edukačnej 

kampane s cieľom destigmatizovať demenciu a podporiť em-

patiu voči starším osobám a osobám s demenciou.  
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