
BAZÁLNÍ STIMULACE V DOMOVĚ PRO SENIORY PELHŘIMOV 

Bazální stimulace je koncept, který původně vznikl v oblasti speciální pedagogiky. Jeho 
cílem bylo podpořit děti s mentálním a tělesným hendikepem ve vnímání vlastního těla 
a v interakci s okolím. Principy konceptu se ale brzy osvědčily i v péči o další osoby.  

V našem domově využíváme prvky bazální stimulace především u klientů s demencí a 
osob imobilních nebo špatně pohyblivých. Našim cílem je podpořit klienty ve vnímání 
sebe samotných a poskytnout jim pocit jistoty a důvěry, podpořit je v navázání 
vztahu s pečovateli a udržet či zlepšit jejich psychomotorické a lokomoční 
dovednosti.  

Z principů bazální stimulace se v našem domově můžete setkat s těmito:  

INICIÁLNÍ DOTEK  

- člověk s demencí, který má omezené verbální možnosti, mnohdy 
reaguje jen na dotyk. Schopnost vnímat dotyk bývá totiž 
zachována nejdéle. U osob s omezenými verbálními možnostmi 
proto, aby chápali, že s nimi zahajujeme komunikaci, využíváme 
takové dotyky, které jsou pro ně srozumitelné a příjemné. 
Většinou se jedná o pohlazení obličeje, ruky, ramene. Každý 
klient, u něhož tento způsob kontaktu používáme, má na poličce 
cedulku, kde je tento dotek popsán.  

POLOHOVÁNÍ  

- člověk, který není z různých důvodů dlouhodobě schopen samostatného pohybu, 
ztrácí v průběhu času schopnost dobře vnímat své tělo. Proto, abychom jej podpořili 
ve vnímání polohy těla a vzbudili v něm příjemné pocity, ukládáme jej do speciální 
polohy zvané „hnízdo“, případně do polohy „mumie“. „Hnízdo“ je obdobné poloze, 

jakou zaujímá plod v děloze matky. Je to tedy poloha přirozená a podvědomě každému 
známá. Cílem polohy „mumie“ je ujasnit člověku hranice jeho těla, včetně hlavy. 
V obou případech různými polštářky a pomůckami ohraničujeme tělo ležící osoby tak, 
aby bylo ve fyziologické poloze, vzbuzovalo příjemné pocity a osoba přitom mohla 

vnímat, kde její tělo končí a kde začíná okolní svět.  

ZKLIDŇUJÍCÍ SOMATICKÁ STIMULACE 

- požívá se u osob úzkostných, neklidných, osob s demencí, kde 
úzkost vyvolává právě porucha orientace, osob se zvýšeným 
svalovým napětím a lidí s poruchami spánku, případně 
umírajících klientů. Pomocí speciálních měkoučkých rukavic je 
tělo klienta stimulováno tak, aby měl možnost zažít příjemné a 



uklidňující pocity. Tělo je stimulováno od shora dolů a od středu vně (např. na zádech 
od páteře na stranu hrudníku)  

POVZBUZUJÍCÍ SOMATICKÁ STIMULACE  

- oproti předchozí stimulaci se používá nikoli k uklidnění, ale naopak k aktivizaci 

člověka. Používá se tedy u osob apatických, spavých, depresivních, nebo třeba jako 
povzbuzení před další aktivitou, např. před rehabilitaci chůze. Tělo je stimulováno také 
s pomocí měkkých rukavic, ovšem opačným směrem, tedy zespoda nahoru a z vnějšku 
na střed.  

NEUROFYZIOLOGICKÁ STIMULACE 

- jejím cílem je umožnit osobám s poruchami hybnosti 

znovu vnímat postiženou část těla, v domově jej 
využíváme hlavně u osob po Centrální mozkové příhodě. 
Podstatou je „propojit“ zdravou a nemocnou polovinu 
těla a v postižené straně vyvolat cit.  

MASÁŽ STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ  

 - jedná se o součást dechové gymnastiky, kdy chceme především podpořit klidné, 
hluboké a pravidelné dýchání. Je zde zapotřebí spolupráce s klientem, který se 
v určitých chvílích musí nadechnout. Mimo příjemné zážitky, pomáhá tato masáž při 
redukci stresu a podporuje vykašlávání.  

VESTIBULÁRNÍ STIMULACE 

- jedná se o aktivaci rovnovážného ústrojí. Dlouhodobě nebo převážně ležící osoba 
může mít lehce po změně polohy závratě, neboť vestibulární aparát ztrácí při 
dlouhodobé nečinnosti schopnost reagovat na změnu polohy. U ležícího klienta při této 
stimulaci pečovatelka jemnými cviky mění polohu hlavy, u sedící osoby potom po 
posazení jemným houpáním celého těla stimuluje rovnovážné ústrojí 

v uchu. Díky tomu je klient schopen lépe udržet rovnováhu a 
netočí se mu hlava.  

 

Součinnost rodinných příslušníků potřebujeme při 
sestavování BIOGRAFICKÉHO LISTU. Tento dokument slouží 

k tomu, abychom u člověka, který už nemůže mluvit a třeba ani 
vyjádřit libost nebo nelibost, věděli, na co byl dřív zvyklý a co mu bylo příjemné. Pro 

účely bazální stimulace nás zajímá hlavně to, jaké doteky mu byly příjemné, jakou 
hudbu rád poslouchal, jestli mu nevadí srst a nebojí se zvířat apod.  


