
BIOGRAFICKÁ PÉČE O SENIORY V DOMOVĚ PRO SENIORY PELHŘIMOV 

Biografická péče je další z konceptů péče, s nimiž v našem domově pracujeme. Model 
biografické péče pochází z Rakouska a jeho hlavním cílem je humanizovat a 

individualizovat péči o seniory a podpořit personál, aby své seniorské klienty vnímal 
s respektem a v kontextu celého jejich dosavadního života. 

Podstatou biografické péče je zjistit co nejvíc informací ze života klienta, jež by mohly 
být významné pro péči. S tímto konceptem pracujeme hlavně ve službě domov se 
zvláštním režimem, kde již klienti nejsou schopni se k průběhu péče verbálně vyjádřit. 

Péči o ně tedy musíme nastavovat na základě pozorování jejich libých či nelibých reakcí 
na určité činnosti, případně ve spolupráci s rodinou.  

Informace od rodiny, klienta nebo výstupy pozorování zaznamenáváme do 

Biografického listu a podle něj potom nastavujeme péči tak, aby co nejvíce odpovídala 
tomu, co klient znal z dřívějška, co měl rád a co dělal, čemu rozumí… 

Při vyplňování Biografického listu se snažíme zjistit informace z období DĚTSTVÍ A 
MLÁDÍ, DOSPĚLOSTI A STÁŘÍ, kdy se zaměřujeme na významné události tohoto období 
- svatba, děti, vztahy, ale i neštěstí, která člověka postihla. Mimo to nás ale zajímají též 
další věci, například 

 jakým způsobem je člověk zvyklý komunikovat (někdo umí jen kývat hlavou, 
nebo ukazovat na písmenka)  

 jakou má rád hudbu, filmy, zvířata, květiny, vůně…. 

 jak je zvyklý vyjadřovat emoce 

  zda byl člověk spíš společenský nebo samotář. 

Pro účely bazální stimulace nás potom zajímají zcela 
specifické záležitosti. Třeba:  

 zda se jedná o praváka či leváka 

 jaké má rád doteky 

 co dělá, aby se cítil dobře 

 čeho se bojí 
 jaké upřednostňuje materiály  

 v jaké poloze spí…… 

Snažíme se, aby se zde naši klienti cítili maximálně jako doma a žádáme proto o 
spolupráci rodinu. Máme velmi dobré zkušenosti s péči ve chvíli, kdy rodina 

spolupracuje a důvěřuje zaměstnancům organizace, že pro jejich blízkého dělají 
maximum. Bohužel někdy jsou požadavky a očekávání rodin natolik neadekvátní a 

neúměrné realitě, že je nelze splnit. V tomto případě je to bohužel většinou ke škodě 
klienta.  


