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Rodiče |ako děti

Nejsme vůbec
připraveni na to,
Že táta s mámou
budou staří,
nemocní, nemohoucí,
zapomněttiví úpLně
mimo... Jak se
s tím vyrovnat?
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elké štěstí. Že si člověk nernůže ně-
které věci rryllrat! Nestojí tecly př'ed
volllor:, jestli je lepší přijít o rodiče
v clobě, kdy js<lu ještě aktivní, nebo

se dívat, jak zttácejí sílu a parrlěť.

Pořád isnle
JEJICH DETI
Ať vzporr-rínírme na clětství s lírskor_r, nebo
na trás clodnes c1opaclají ýclrovné omy1y
našiclr roc1ičťr, stejně jsotr táta s mátnou
plo nás poř'írd opor'y a zlutoriry. MoŽná si
připotrštír-rre, Že o ně jednou př'ijclelrre, ale
těŽko přijínrírnre sitr.tace, kdy se naše lole

obracejí, rny jsme ti silněiší a rodiče zač'í-
nají připorr-rínat děti.

Jako přir'ozený llěh Života tolrle rrrožná
Lltali naši př'eclkor,é, kteř'í nebyli tak silně
jako my vystaveni kultu n-rlaclosti a ne-
snrrtelnosti. ProtoŽe se ale naše prlptrlace
cl<>žívá čírr-r clál ryššíl-ro věktr' zřejrlrě btrcle-
tr-re jednou Postaveni přec1 úkol postaťat se
nějakýrrr zpťrsobern o otce a nlatku, a tak
víctět, jak naše opory odcházejí. Stále ie
v nils nastaveno, Že jsr-tre jejicl_r potor-r-rci.

Právě tenhle př'írozený poclt často př'iná-
ší nejvíc prollléIrrťl. N'Iír na svěclor-ní i to' Že
poclceňtrjeme sittraci, nechceme si připtrs-
tit, Že roclič na tom není cjollř_e. zlc'lrčtrjerrre



jeho problén-rr'. ostatním říkárrre, že táta
,,občas něco zapol-tlene", i když už ténrěř
neŽije v realitě. a nráma ,,někdy nabryndá",
zatímco se uŽ r'lastně sama nenají.. ' Stejně
to bohužel nal-tllottvátne i sarrri sobě, tín
se klameme a r'íc se potom trápírne, kciyŽ
ciojde ke stř_ettl s realitou.

Není čas
sE PŘIPRAVIT
,'Každý se se stz'rlntttírn rodičťr ryrovnává
jinak, viděla jsern mnoho přípaclťr," říká
Miluše Rychtař'íkor'íi, ktefá dřív pracovala
jako terénní pečovatelka a salna clochova-
la rnarrrinktr. ,,Některérrrr'r clítěti nejvíc vadí,
Že musí obětovat čas a př'edělat si Život,
jinénrr_r zas čírn dál větší nesclropnost ro-
ctičů' Někclo to nevydýchá a r'adši dá tátr_l

nebo maminktr do domova dťrchodcťr. Já
osobně jsem se nejhťrř smiř'ovala s tím, Že
n-roje mán'ra, která byla celý Život jztko ze
škatulky a nás děti pořád nutila k hygieně,
najednou zapornněla, k čemtr se potrŽívá
toaletní papír a rnýdlo. Bylo rr'ri tak těŽko,
kdyŽ jsem ji nabádala, ať si mydlí rr-rce."

Nedá se dopř_edu ř'íct, co clospělé clítě
nejvíc dostane. obecně se ale líp snáší ty-
zická nernoc rodiče, která ho třeba trpotrtá
i na vozík, ale nebrání rr'ru být cltrševně
svěží' Když se ovšenr začne otci či matce
zatemňovat rrrysl, je to pro nás většinou

/

až zjistíte, že rodič uŽ není schopen
se sám umýt, nakoupit si nebo sj
připraút jídLo

až táta nebo máma začnou ztrácet
pojem o realitě, přestanou si pamatovat,
co bylo před chvíLí, zatímco vám budou
stá[e doko[a vyprávět záŽitky ze ško[y

až vás třeba obviní, Že sejim poté,
co jste byl'i u nich v pokoji, něco ztrať[o,
nebo budou pořád hiedat peněŽenku

až vám bude nesnesitelně smutno
z toho, že vám odcházejí

až budete unaveni fozicky
i duševně...
Péče o někoho, koho máme rádi,je
hodně náročná, a[e má taky velký smys[.
Pro naše btízké i pro nás.

větší šok' na kteý se bolrtržel nedá do-
předu příliš připravit. Změna pÍicházívá
náhle, i když se zdraví rocličťr r_rŽ delší čas
zlroršuje. Prostě jednoho dne z]istíme, že
rychlovarná konvice se škvaří na ploýnce,
máma netrefí clomťr z procházky a táÍa si
obléká kalhoty na rllce.

Směs- Pocitů
JE BF.ZNA
Dítě stárnotrcíclr rodičťr se musí připravit
i na to, Že k nirn br_rde mít kaŽdý den tro-
clru jiný vztah. ,,Někdy jsem nad svou má-
motr p1akala, bylo mi tak strašně líto, že je
beznrocná. Jindy mě zaplavoval vztek, 1ak
nrálo se snaží, i kdyŽ jsern věděla, že lž
na žádnotr velkotr snahu netná," vzpomíná
Mí1uše Rychtaříková. ,,Dodnes si lyčítám,
Že jsem jt i párkrát lehce pleskla přes rukr_r,

kclyŽ se necl-itěla oblékat."
Zvlášt l|dé, kteří s rodiči žijí v domác-

nosti a starají se o ně, mťrže trápit to' že
se k rnárně a tátovi nechovají vždycky při
kladně. Jejich neny dostávají zabrat, a Íak
se tr niclr střídají sta'uy bezmoci, naděje,
hněvu, lítosti i velké něhy. MťrŽe se obje_
vít pocit, Že r'odič to Snad clělá naschvál,
anebo strach z vlastnílro stáří. Svou daň si
lrybftá taky ítnava. Za ntc z těchto poci-
tťr a]e není třeba se sfyclět' dťrleŽité ie iim
příliš nepodlehnor:t.
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0 stárnutí rodičů hovoříAntonín Hošťálek,
dl'ouho tell koordi nátor projektů Pečuj
doma a předseda Moravskoslezského
kruhu. Tato organizace se mimojiné stará
o tidi pečujícío své btízké a pořádá pro ně
praktické kurzy.

Jak přijmout to, že se karta obrací a táta
nebo mámajsou čím dá[vícjako děti?
KaŽdý na tojde způsobem, který mu
vyhovuje. Někdo potřebuje čas, aby se
vpravil do nové situace, někdo si přeČte
literaturu, jiný mluví s vrstevníky, případně
to řeší,'oficjální" cestou, na setkáních
s ostatními pečujíďmi nebo s psychologem.
Myslím, že muži se vpraví do nové reality
o něco rychleji. Soudím pod[e našich kurzů
a setkávání, i kdyŽ tam chodíjen určité
typy pečujíďch. Zdá se mi a[e, že muŽi se
k nové situaci stavívěcně a snaŽíse od
počátku péci správně,,seřídit".

Ajak se dá vlastně zjistit. coje u seniora
ještě normátní a kdy už jde o nějakou
patologii, kterou je třeba řešit?
Pokud děti bydLíjinde' mohou se rodiče
snaŽit poťíŽe j ,.maskovat". Na druhou
stranu rodjna. která Žije dá[e. vidí zase
změny s odstupem, a můŽe si jich tak
víc všjmnout. První pomocí by měl' b1it
praktický lékar, ten by mě[ poskytnout

zák[adníinformace a zjistit zdravotní stav
otce nebo matky. Podporoujsou i organizace
pořádajíď kurzy pro pečujíď nebo různé
svépomocné skupiny, najejich stránkách se
Lidé dozvědíj to,jak se starat o blízké nebo
jak finančně pokr1ýt tryípadek příjmu během
pečování. JestliŽe se dětem zdá, že rodič
hodně zapomíná. pak bychje odkázaI na
strá n ky Ceské alzheimerovské společnosti'
Tam je přesně popsané, jaký výpadek paměti
jeještě přirozený a kdy uŽje to váŽnější.

Hodně se mluví o tom, že by čtověk mět
zapojit do pečování o seniora širší rodinu,
ale právě v tom bývá problém. Přece
nebudou všichni chodit umývat babičku!
Můžou dělat něcojiného, třeba uklízet,
nakupovat nebo vařit. Hned od začátku by
se mě[o co nejvíc lidí snažit s pečováním
pomáhat, vhodný je rozpis, jaké úkoty
bude mít kdo na starosť, nebo aspoň ústní
dom[uva. Býá to větsinou tak, Že někdo víc
pečuje,,přímo'] jiný pomáhá se servisem,
vyřizováním na úřadech..' DůteŽitéje ate
nebátsi říďo pomoc, i kdyŽto samozřejmě
nezaručuje. Že příbuzní budou ochotní.
Všechno by měto směřovat k tomu, aby
na pečování nezůstal čtověk sám. Starat
se o někoho btízkého b1ývá vyčerpávajícÍ
a pečující se nemůŽe sám fozicky ani
psychicky odrovnat.

Je dobré být vůči stárnoucím rodičům
otevřený a na rovinu jim vysvěttit, proč
jim někdo cizí bude třeba nosit obědy?
Zkrátka: ,,Mami, už ti dětá potíŽe vařeni
tak to musíme zařídit jinak!"
ZáLeží na mnoha okolnostech a neexistuje
jednotný návod. Svou roli hraje například
to.jak na tom opečovávanýje,jestti uŽ
nemá nějaké změny chovánijakou má
povahu... Vodítkem pro přÍbuzné můŽe
být i to,jak se senior VyrovnávaI s realitou
dřív, jestti chtěl ,,nalívat čistého vína",
nebo se s ním spíš muselojednat hodně
diplomaticky. V každém případěje určitě
dobré problémy nezlehčovat, ate taky
nezdůrazňovat, co už rodiči nejde.
Dá se napříktad říď: ,,Udět'ati jsme víc
brambor, aspoň se s njmi nemusíš vař'it."
Seniorům prospívá, kdyŽjsou co nejvíc
zapojeni do aktiút, samozřejmě v rámci
toho, co dokážou zvládnout. A tak můŽou
pomáhati při tom vaření.
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