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Abstrakt bakalářské práce: 

 Práce pojednává o problematice ergoterapie v adiktologii. Vzhledem k tomu,  

že ergoterapie není v České republice běžnou součástí adiktologických oddělení je praktická část 

konkrétně zaměřená na roli ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie  

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

 Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta 

do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a následně vytvořit návrh vstupního 

ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách léčených na ženském 

lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.  

 V teoretické části je popsaná role ergoterapeuta a využití ergoterapie v různých oblastech 

adiktologie. Jedná se o tyto oblasti: komplikace závislostí, harm reduction, screening  

a hodnocení, terapeutické přístupy, prevence relapsu, vybrané skupiny adiktologických pacientů  

a adiktologické zařízení.  

 K dosažení cílů praktické části byly použity prvky metod kvalitativního sběru dat. 

Praktickou část tvoří návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN  

v Praze a návrh vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách 

léčených na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.   
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Title: Occupational therapy in addictology: The role of occupational therapist at the female ward 

of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine, Charles University  

and General University Hospital in Prague 

 

 

Abstract: 

 The thesis describes the issue of occupational therapy in addictology. Since that 

occupational therapy is not a common part of the addictology departments in the Czech Republic, 

the practical part is particularly focused on the role of occupational therapist at the female ward 

of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine of Charles University and the 

General University Hospital in Prague.  

 The main aim of the practical part of the bachelor thesis is to create a proposal  

for participation of occupational therapist in a treatment process for people with addiction to the 

addictive substances in the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty  

of Medicine and General University Hospital in Prague and subsequently to create a proposal  

of admission occupational therapy examination for people with addiction to the addictive 

substances treated at the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty 

of Medicine and the General University Hospital in Prague.  

 The theoretical part describes the role of occupational therapist and the use  

of occupational therapy in different areas of the addictology. The areas are: addiction 

complications, harm reduction, screening and assessment, therapeutic approaches, relapse 

prevention, selected groups of addictology patients, and addiction services. In order to achive  

the objectives of the practical part, the methods of qualitative date collection were used.  

The practical part contains the proposal of the involvement of occupational therapist in the 

treatment process for people with addiction to the addictive substances at the female ward of the 

Department of Addictology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital  

in Prague and the arrangement of admission occupational therapy examination of people with 

addiction to the addictive substances treated at the female ward of the Department of Addictology 

of the First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague.  
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ÚVOD 

 

 Pro zpracování bakalářské práce na téma ,,Ergoterapie v adiktologii" jsem se rozhodla, 

protože jsem se s problematikou adiktologie v rámci studia setkala spíše okrajově, není totiž 

běžnou součástí výuky bakalářského stupně ergoterapie na Univerzitě Karlově. Užívání 

návykových látek, legálních i nelegálních, je celospolečenský problém se zdravotními, sociálními 

a ekonomickými důsledky, kterému se v posledních letech  věnuje hodně pozornosti. V České 

republice vznikl samostatný obor adiktologie, což je dle Kaliny (2015) transdisciplinární obor, 

zaměřený na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně 

závislostního chování. Zkoumá dopad tohoto chování na jedince, společnost a jejich sociální 

reintegraci. 

 Jeden z odkazů zakladatele české adiktologie, Jaroslava Skály, který již v minulosti 

zastával a prosazoval mezioborový přístup, je takový, že rozvoj oboru má odpovídat na soudobé 

poznatky i potřeby praxe a jít vždy o krok dál za tuto aktuální reflexi (Kalina, 2015). Proto mě 

zajímalo, jakou roli má ergoterapeut ve sféře adiktologie, ať už u adiktologických patientů nebo  

v rámci multidisciplinárních týmů působících v adiktologických zařízeních, i když adiktologie 

není běžnou součástí oblasti ergoterapeutické praxe v České republice. Obor adiktologie se však 

neustále rozvíjí a síť adiktologických služeb postupně roste a zdokonaluje se. Vzhledem  

k aktuální situaci, kdy ergoterapeut v České republice není běžnou součástí adiktologických 

oddělení, je praktická část konkrétně zaměřena na roli ergoterapeuta na ženském lůžkovém 

oddělení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze. 

 V roce 2017 bylo evidováno 14 513 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním 

návykových látek (F10–F19), z toho 61 % hospitalizací byly poruchy způsobené alkoholem,  

39 % poruchy způsobené nealkoholovými drogami a 1 osoba byla hospitalizována pro závislost 

na tabáku. V registru žádostí o léčbu bylo evidováno více než 8600 pacientů. V Národním 

registru léčby uživatelů drog je hodnocena situace pacienta v pěti oblastech a jeho celková kvalita 

života na škále od jedné (velmi dobrá) do pěti (velmi špatná). Toto hodnocení je možné provést 

při začátku léčby a rovněž na konci léčebné epizody. Za rok 2016 bylo hodnocení vyplněno 
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zejména pacienty rezidenční léčby. V průběhu léčby došlo průměrně ke zlepšení ve všech 

hodnocených oblastech. Byly hodnoceny tyto oblasti: psychické zdraví, fyzické zdraví, sociální 

fungování, vztahy s blízkými, konflikt se zákonem a celková kvalita života (Mravčík et al., 

2018). Tyto oblasti se během své intervence snaží ovlivnit také ergoterapeut. Zajímalo mě,  

jestli by ergoterapeut také mohl přispět ke zlepšení v hodnocených oblastech i v rámci rezidenční 

léčby u adiktologických pacientů na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK  

a VFN v Praze? 

 

 Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je, za pomoci prvků kvalitativního 

výzkumu s aplikací metody pozorování a rozhovoru, vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta  

do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a následně vytvořit návrh vstupního 

ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách léčených na ženském 

lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Teoretická část bakalářské 

práce poskytuje teoretické poznatky o adiktologii, podstatné z hlediska ergoterapie. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST  

1.1. Ergoterapie v adiktologii 

 

 ,,Adiktologii chápeme jako multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu  

a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování,  

jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku 

takových forem chování strádají (Kalina, s. 11, 2008).“ Závislost je nemoc chronická, součástí 

léčby závislosti jsou časté relapsy i recidivy. Dokud farmaceutická intervence nebude schopná 

vyřešit neurologické mechanismy, které tyto relapsy nebo recidivy vyvolávají, proces vedoucí  

k uzdravení „recovery“ zůstane procesem celoživotním. Závislost je mnohostranná porucha, 

spojená s prostředím, výkonem povolání a psychosociálním prostředím jedince. Je nutné  

do procesu recovery a rehabilitace zařadit také ergoterapii (Gutman, 2006). Užívání návykových 

látek a závislost má vliv na fyzické, psychosociální a kognitivní zdraví člověka. Pracovní výkon 

jednotlivce je proto ohrožen, jednotlivec opomíjí své každodenní aktivity pro užívání drog 

(Hoxmark, 2012). To má za následek sníženou interakci jedince s ostatními lidmi, následně  

se snižuje také kvalita života a osobní pohody „well-being“. Pomoc pacientovi znovu získat tyto 

aktivity zpátky, může zlepšit jeho osobní pohodu i kvalitu života. Znovunabytí kvality života 

může být účinným nástrojem proti recidivě (Davis, Marlow, 2014; Hoxmark, 2012). To jsou 

aspekty života člověka, se kterými budou s největší pravděpodobností pracovat ergoterapeuti 

(Martin, 2008; Fayers, Machin, 2007). Podle Stoffela a Moyersa (2004) je ergoterapie 

doporučována lidem se závislostí, protože obvykle mají problémy s výkonem zaměstnávání.  

 

1.2. Závislost a diagnostická kritéria 

 

Profesor Wolfgang Götz (EMCDDA, 2013), ředitel Evropského monitorovacího centra 

pro drogy a drogovou závislost, říká: ,,Závislost je problém s mnoha facetami.“ Je to problém, 

který není možné uchopit z jediného hlediska, naopak vyžaduje více perspektiv. Oblast závislosti 

zahrnuje nejen zneužívání alkoholu, tabáku a nezákonných látek, ale také nefarmakologické  

a nelátkové závislosti. Tyto oblasti tvoří českou adiktologii (Kalina, 2008).  

 Dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN – 10) je závislost zařazena do kategorie: 
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,,Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10 – F19).“ 

Součástí této kategorii je syndrom závislosti, který je definován jako soubor behaviorálních‚ 

kognitivních a fyziologických stavů‚ vyvíjející se opakovaným užíváním substance. Typickými 

symptomy pro syndrom závislosti jsou: silná touha užít drogu (craving, bažení), zvýšená 

tolerance drogy, somatický odvykací stav a přednost v užívání drogy před jiným jednáním, 

v minulosti považovaným za důležitější. Charakteristickým symptomem je také užívání drogy 

navzdory škodlivým následkům. Definitivní diagnóza závislosti by měla být stanovená pouze 

tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z výše jmenovaných symptomů 

(Mravčík, 2018). 

Existují dva typy závislostí, závislost psychická a závislost fyzická. Oba typy se většinou 

rozvíjejí současně. Psychická závislost je charakteristická symptomovým komplexem, jehož 

jádro tvoří neodolatelné nutkání (psychický craving). Ke cravingu se přiřazuje narušená kontrola 

užívání, zaujetí užíváním a pokračování v užívání navzdory následkům. Tento typ závislosti  

se vyskytuje u amfetaminů, tetrahydrokanabinolu nebo u nikotinu. Závislost fyzická je 

definovaná růstem tolerance a výrazným somatickým odvykacím stavem. Její součástí je 

odvykací stav s cravingem fyzickým. Mezi projevy abstinenčního syndromu patří například 

nevolnost, slzení, pocení, kolísání tělesné teploty, psychomotorický neklid, změny krevního 

tlaku, pulsu a bolesti hlavy. Pro fyzický typ závislosti uvádí Jeřábek (2015) jako příklad opioidy 

a benzodiazepiny (Jeřábek in Kalina, 2015). 

Je nutné zmínit pojmy abstinence, plná remise, lapsus, relaps, částečná remise a recidiva. 

Abstinence je jednání, které vede k upuštění od užívání návykové látky. O částečnou remisi  

se jedná, pokud dojde během šesti měsíců k relapsu, pokud k relapsu nedojde, jde o plnou 

remisi. Relaps znamená návrat k pití nebo užívání jiných návykových látek po období 

abstinence, vede k rozvoji nejméně jednoho symptomu a je závažnější než lapsus. Příležitostné 

užití psychoaktivní látky, které nesměřuje k rozvoji žádného symptomu se nazývá lapsus. 

Recidiva je opakovaná diagnóza syndromu závislosti (Kalina, 2008). 

1.2.1. Obecná role ergoterapeuta u různých typů závislostí  

 

 Znalost různých typů závislostí a porozumění důsledkům jejich užívání je pro práci 

ergoterapeuta důležitá. Ergoterapeut může pacientům vysvětlit rizika, které obnáší užívání 
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návykových látek a doporučit bezpečnější možnosti. Komplikací závislostí jsou abstinenční 

účinky. Abstinenční příznaky se mohou objevit i v důsledku farmakoterapie a mohou následně 

ovlivnit výkonnost pacienta při zaměstnávání. Interprofesionální komunikace týkající se změn  

v dávce léků je důležitá pro účinné hodnocení a léčbu pacientů v rámci ergoterapie. Ergoterapeuti 

si musí být vědomi abstinenčních příznaků, zejména při práci v akutních rehabilitačních 

zařízeních. Ergoterapeuti jsou často povinni provádět hodnocení a poskytovat terapeutická 

doporučení pro pacienty, pokud jde o oblasti fungování. Tyto oblasti mohou být ovlivněné právě 

abstinenčními příznaky. Během přijetí mohou lékaři upravit léčbu pacienta, přičemž úpravy 

mohou být provedeny spíše v reakci na dočasné abstinenční symptomy, než na skutečnou 

základní funkci pacienta. Jako člen interprofesionálních zdravotnických týmů může mít 

ergoterapeut při řešení těchto potenciálních problémů svou úlohu, a to jak v akutním, 

tak v komunitním zařízení. Pacienti se rozhodují o užívání látek průběžně, přičemž čerpají  

ze svých zkušeností a informací, které mají k dispozici. Ergoterapeut může zlepšit informovanost 

pacienta o účincích látky, souvisejících fyziologických rizicích, abstinenčních příznacích  

a přístupu „harm reduction“ (Kieper, 2016). 

 

1.2.1.1. Závislosti látkové a jejich abstinenční příznaky – patří sem závislost  

na psychoaktivních látkách legálních i nelegálních 

• závislost na alkoholu – abstinenční příznaky, mohou začít již několik hodin  

po posledním požití alkoholu a mohou trvat dva až sedm dní.  Symptomy jsou 

následující: třes, nespavost, zvracení, halucinace, úzkosti, srdeční arytmie, atd. 

(Schaefer, Hafner, 2013)  

• závislost na kanabinoidech (marihuana, hašiš) – abstinenční příznaky například  

u marihuany je nutné zvážit zejména v oblasti duševního zdraví. Symptomy trvají 

přibližně jeden týden a zahrnují podrážděnost, úzkost, žaludeční nevolnost, ztrátu 

chuti k jídlu, pocení, narušený spánek 

• závislost na jiných stimulanciích včetně kofeinu a pervitinu – vysazení kofeinu  

je často přehlíženo jako příčina bolestí hlavy. Příznaky také zahrnují ospalost, 

únavu, špatnou koncentraci, sníženou aktivitu a sníženou ostražitost. Symptomy 

začínají 12 až 24 hodin po posledním použití a mohou trvat až týden. 
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• závislost na tabáku – abstinenční příznaky můžou trvat od tří do sedmi dnů. 

Jsou to tyto příznaky: podrážděnost, nespavost, úzkost, neklid a obtížnost 

soustředění (Kiepek, 2016) 

• závislost na sedativech nebo hypnoticích – odvykací stav je podobný odvykacímu 

stavu po odnětí alkoholu na úrovni úzkosti, dráždivosti, nespavosti, denní únavy. 

Vzácně se mohou vyskytnout křeče, psychotické příznaky a hyperpyrexie (Kalina, 

2008) 

• závislost na kokainu – vysazení je obvykle doprovázeno únavou, neklidem  

a intenzivní chuti k užití drogy může trvat několik týdnů až měsíců  

• závislost na opioidech (heroin, braun, opium, metadon, buprenorfin) – abstinenční 

příznaky jsou nespavost, neklid, úzkost, třes, pocení, nevolnost, epileptické 

záchvaty, halucinace, atd. Odvykací stav se objeví již během prvního dne  

po vysazení, může trvat až dva týdny, poruchy spánku přetrvávají až měsíc.  

• závislost na halucinogenech (např. MDMA, LSD) – vysazení obvykle nedoprovází 

odvykací stav 

• závislost na organických rozpouštědlech – neobjevuje se charakteristický odvykací 

stav, vysazení je doprovázeno silným bažením a zvýšeným vnímáním somatických 

obtíží (Kalina, 2015) 

• závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách 

1.2.1.2. Závislosti behaviorální (nelátkové) a jejich abstinenční příznaky – patří sem 

závislostní chování ve vztahu k určitým aktivitám, dělí se na aktuálně uznávané a doposud 

nezařazené poruchy. Uznávané poruchy jsou zařazeny v MKN-10 pod návykové a  impulzivní 

poruchy. Behaviorální závislosti sdílejí tři základní charakteristiky: ,,a) neschopnost odolat 

impulzu nebo pokušení udělat něco, co je považováno za nebezpečné, b) postižený si uvědomuje 

narůstající napětí před provedením činu, c) postižený popisuje stav vzrušení nebo uspokojení  

ve chvíli, kdy provádí impulzivní čin“ (Vacek, Vondráčková, s. 146, 2014). Lze říct, že návykové  

a impulzivní poruchy sdílejí podobnou fenomenologii jako látkové závislosti, avšak předmětem 

závislého chování není návyková látka, ale určitá činnost. 

U nelátkových závislostí se nevyskytují klasické abstinenční syndromy fyziologického charakteru 

(Pies, 2009). Dochází k dysforii, pokud nemohou v závislostním chování pokračovat, obdobná  
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je také absence náhledu na vlastní závislostní chování a systém obran, což je obzvlášť významné 

pro terapeuty.   

Uznávané poruchy:  

• gambling (patologické hráčství) 

• kleptomanie (chorobné kradení) 

• pyromanie (chorobné zakládání požárů) 

• trichotilomanie (chorobné vytrhávání vlastních vlasů či ochlupení) 

• hypersexualita (závislost na sexu) 

• mentální bulimie 

Nezařazené poruchy:  

• technologické závislosti (počítače, internet, hry, mobily, televize, hudba, atd.) 

• závislost na nakupování (oniomanie)  

• závislost na práci (workoholismus)    

• sebepoškozování (Vacek, Vondráčková, 2014) 

 

1.2.2. Komplikace závislostí a role ergoterapeuta 

1.2.2.1. Duální diagnózy  

 

 EMCDDA (2004) definuje duální diagnózu jako „souběžný výskyt poruchy spojené  

s užíváním psychoaktivní látky a další duševní poruchy u téhož jedince.“ Dle přehledových studií 

je výskyt psychiatrické komorbidity – duální diagnózy přibližně u poloviny pacientů v zařízeních 

pro léčbu závislosti. Nejčastější jsou úzkostné a depresivní poruchy, poruchy osobnosti, 

psychotické poruchy a poruchy příjmu potravy. Tyto komorbidity jsou popsané v kapitole 

1.2.2.2. Psychopatologické komplikace. U pacientů s duální diagnózou je průběh nemoci těžší, 

závažnější jsou také zdravotní a sociální důsledky. V léčbě mají více obtíží a nemalé komplikace. 

Duální diagnózy jsou častým zdrojem motivačních krizí a interpersonálních konfliktů, snížena  

je také schopnost pacienta zapojit se a vytrvat v léčbě. Pacient s duální diagnózou dosahuje 

horších léčebných výsledků než pacient pouze s jednou poruchou (EMCDDA, 2004; Kalina, 

Vácha, 2013). 
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1.2.2.2. Psychopatologické komplikace  

 
Psychotické stavy  

 

– pervitinové psychózy (toxické psychózy) – velmi častá komplikace u pervitinistů, vzniká buď 

jako následek dlouhodobé konzumace tohoto stimulancia, nebo může být vyvolána užitím 

(jednorázové) vysoké dávky pervitinu. Stav toxické psychózy se objevuje pod obrazem 

paranoidního či paranoidně-halucinatorního syndromu (Minářik, 2008). 

– kanabisové psychózy – méně časté psychotické příznaky, jako jsou bludy a halucinace,  

se mohou objevit při vysokých i nižších dávkách THC. Vysoké dávky THC mohou vyvolat 

vizuální a sluchové halucinace, bludy a poruchy myšlení. Stav kanabisové psychózy se je 

podobný simplexní formě schizofrenní poruchy (Miovský a kol., 2008; Vyskočilová, Praško, 

2015). 

– alkoholické psychózy – patří sem alkoholická halucinóza a alkoholická paranoidní psychóza. 

Alkoholická halucinóza je diagnostikována na základě trvalé přítomnosti halucinací, hlavně 

sluchových a vizuálních, objevující se po snížení množství konzumovaného alkoholu u osoby 

závislé 10 a více let. Alkoholická paranoidní psychóza je typická žárliveckými bludy, halucinace 

se většinou neobjevují (Popov, 2003). 

 

Depresivní a úzkostné stavy  

 

–  depresivní stavy – jsou doprovázeny pocity dysforie, nejzávažnějšími komplikacemi jsou 

suicidální myšlenky nebo pokusy (NIDA, 2010) 

– manické stavy – jsou charakteristické oscilaci nálad s různou frekvencí a amplitudou (NIDA, 

2010) 

– úzkostné stavy – mohou se projevit panickými atakami a mohou být doprovázeny různými 

fobiemi (Horsfall, 2009; NIDA, 2010)  

 

Ostatní poruchy 

 

– traumatické a stresové poruchy – patří sem posttraumatická stresová porucha, reaktivní 

poruchy attachmentu (vztahové vazby), akutní stresová porucha a adaptační poruchy (Hašto, 

2014)  
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– poruchy příjmu potravy – patří sem anorexie a mentální bulimie (MKN – 10) 

– poruchy osobnosti – u adiktologických pacientů je nejčestnější disociální porucha osobnosti, 

hraniční případně narcistický typ poruchy osobnosti (Kalina, 2015) 

– hyperaktivní porucha s deficitem pozornosti (ADHD) 

1.2.2.3. Role ergoterapeuta u duálních diagnóz a psychopatologických komplikací 

 

 Vzhledem k vysoké prevalenci interakce mezi problémy duševního zdraví a poruchy 

spojenými s užíváním psychoaktivní látky, mají ergoterapeuti v léčbě pacientů s duálními 

diagnózami své místo. Těmto pacientům je zdravotnická péče poskytnutá v různých zdravotních 

zařízeních primární péče. To vyžaduje, aby zdravotní pracovníci pracující v těchto zařízeních, 

včetně ergoterapeuta, byli schopni adekvátně vyšetřit pacienta ať už v oblasti duševní poruchy, 

tak v oblasti poruchy spojené s užíváním návykové látky a poskytnut vhodnou, na pacienta 

zaměřenou péči. Role ergoterapeuta pracujícího s těmito pacienty by měla být zaměřená  

na zlepšení výkonu v zaměstnávání, na oblast sociální participace, na identifikace a podporu cílů 

zaměřených na pacienta. Ergoterapeut by měl stavět na silných stránkách a na možnostech 

pacienta, zvyšovat pocit pohody a spokojenost se životem, podporovat smysluplné vztahy, 

angažovat se v oblasti práce a v oblasti volného času a zabezpečit bezpečné prostředí pro život 

pacienta. Ergoterapeuti si určí svou roli na základě zařízení, ve kterém pracují a na základě rolí 

ostatních zaměstnanců daného pracoviště (Kieper, 2016). 

Co se týče konkrétních terapeutických přístupů, pro každou diagnostickou skupinu přidružených 

duševních poruch se zkoušejí a publikují specifické léčebné moduly, které se nepoužívají  

u ostatních poruch (Kalina, 2015). Doporučuji se motivační rozhovory, pobídková terapie  

a prevence relapsu (Baigent, 2012). U pacientů s duální diagnózou jsou aplikovatelné krátké 

behaviorální nebo kognitivně-behaviorální terapie (Horsfall et al., 2009) a psychodynamický 

přístup (Gregory et al., 2010). 

V akutních stádiích psychózy je potřebný dohled, umístění v chladné místnosti s tlumeným 

osvětlením a rehydratace. V léčbě se používá nejdříve farmakoterapie. I po ukončení léčby  

je vhodné dlouhodobé sledování pacienta, a to s cílem prevence relapsu dalšího užívání, 

snižování rizika relapsu psychózy, snižování rizika přechodu do schizofrenie.  

Z psychoterapeutických metod se využívá motivační psychoterapie, kognitivně-behaviorální 
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terapie, kontingenční management. Důležité místo v léčbě má i suportivně-expresivní 

psychoterapie, skupinová psychoterapie a své-pomocné skupiny (Čerňanová, 2018). 

1.2.2.4. Somatické komplikace a role ergoterapeuta 

 

 Somatické komplikace se kvůli vzniku postižení dělí na somatická poškození způsobená 

alkoholem a poškození způsobená nelegálními psychotropními látkami. Mezi somatická 

poškození způsobená nelegálními psychotropními látkami patří lokální komplikace spojené  

s aplikací drog (vpichy, poškození nosní sliznice, postižní čichu), hnisavé procesy (ulcerace, 

impetigo, povrchní i hluboké abscesy s/bez septického šoku, flegmony a záněty žil), postižený  

je také kardiovaskulární systém (poškození cévního systému, tromboflebitida, bércové vředy, 

aneurysma, bakteriální endokarditida, arytmie, hypertenzní krize), dýchací systém (poškození 

plic, aspirační pneumonie, akutní plicní otok, syndrom heroinové plíce, embolizace plic), může 

dojít k postižení oka (infekce oka, retinopatie), k poškození dalších vnitřních orgánů 

(poškození jater, hepatotoxicita, nefroskleróza, selhání ledvin) a k poškození centrálního 

nervového systému (embolizace, mozkové abscesy, cévní mozková příhoda, poškození mozku  

a mozečku a kognitivních funkcí). Avšak nejzávažnější komplikací jsou krví přenosné infekční 

choroby (infekce HIV, onemocnění AIDS, infekce virem hepatitidy typu C, B, D).  

 Další skupinu komplikací tvoří somatická poškození způsobená alkoholem.  

V souvislosti s abúzem alkoholu dochází k poškození gastrointestinálního traktu (alkoholová 

gastritida, pankreatitida, otok Oddiho svěrače, kolorektální karcinom) k onemocnění jater 

(steatóza, alkoholická hepatitida, jaterní cirhóza) a k rovněž neurologickému poškození 

(alkoholové polyneuropatie a myopatie, poškození kognitivních funkcí, poškození mozku  

pod obrazem Korsakova amnestického syndromu, Wernickeovy encefalopatie a alkoholové 

demence) (Minářčík, Řehák in Kalina, 2015). 

Role ergoterapeuta u somatických komplikací 

 
 Somatické komplikace se obecně léčí farmakoterapií. Lékařská péče je do značné míry 

závislá na psychoterapeutických látkách pro zvládání emocionálního nepohodlí, fyzického 

nepohodlí a zdravotních symptomů, zatímco nelékařské zásahy jsou z velké části zanedbány  

a služby jsou nedostatečně financovány. To může být spojeno s bezprostředností účinků,  
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které nabízejí léky. Například medikační léčba srdečních onemocnění, diabetu a záchvatů paniky 

je bezprostřednější než nelékařské intervence. Farmakoterapie také vyžaduje méně času a úsilí  

ze strany zdravotníků a pacientů. Ergoterapeuti mohou přispět k implementaci nelékařských 

přístupů zaměřených na zaměstnávání ke zlepšení zdraví a pocitu pohody. Ergoterapeuti jsou 

zodpovědní za integraci zaměstnávání jako prostředku ke zlepšení zdraví, za edukaci ostatních 

zdravotnických pracovníků o alternativách zaměřených na zaměstnávání a za prosazování 

holistických přístupů k intervencím v oblasti zdraví (Kieper, 2016). 

1.2.2.4. Sociální komplikace a role ergoterapeuta 

 

 Sociální exkluze pro uživatele návykových látek představuje významnou bariéru  

pro návrat do společnosti. Tito uživatelé jsou ve vyšší míře nezaměstnaní, přičemž 

nezaměstnanost se vyskytuje až u necelé poloviny uživatelů pervitinu. Významný je také podíl 

uživatelů bez stálého bydlení a zadluženost. Uživatel návykových látek ovlivněný alkoholem 

nebo jinou návykovou látkou může být pachatelem prakticky jakéhokoliv trestného činu.  

Tyto komplikace jsou významnou překážkou léčby a sociální reintegrace (Mravčík, 2017). 

Při řešení otázky zaměstnání, má ergoterapeut své uplatnění formou pracovní rehabilitace.  

Cílem pracovní rehabilitace je zajištění souvislé péče o osoby se změněnou pracovní schopností  

a obnovení nebo zachování určitého pracovního potenciálu. Pracovní rehabilitace zahrnuje 

přípravu na pracovní uplatnění, vlastní začlenění do pracovního procesu a také pomoc pacientovi 

udržet si pracovní místo (Klusoňová, 2011). Další roli ergoterapeuta uvádím v kapitole 1.7.5.  

a 1.8. 

1.3. Harm reduction a role ergoterapeuta 

 

 ,,Jako harm reduction se označuje koncepce, programy a činnosti směřující primárně  

k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů a užívání legálních  

a nelegálních psychoaktivních látek, aniž by nutně docházelo ke snižování jejich spotřeby. Harm 

reduction je prospěšné pro uživatele drog, pro jejich rodiny a pro celou společnost“ (IHRA, 

2010). Uvedená definice upozorňuje na fakt, že harm reduction zahrnuje nejen zdravotní stránku 

užívání drog jako je přenos infekčních chorob, ale i všechna možná rizika související  



12 
 

se závislostí, například riziko nesplacení dluhů, možnost získání stabilního bydlení či sociálních 

dávek (Janíková, 2008). 

Spektrum služeb harm reduction je dle Gerra (2009) širokospektré, zahrnující různé intervence  

v odlišných prostředích nebo se zaměřením na specifickou cílovou skupinu. Pro uživatele drog by 

v rámci harm reduction měly být poskytovány tyto služby: 

• spolehlivé informace a poradenství  

• dostupná nízkoprahová farmakologická intervence 

• přiměřená sociální asistence pro marginalizované skupiny drogově závislých 

• vakcinační programy proti virové hepatitidě typu A, B 

• programy výměny/distribuce sterilního injekčního náčiní 

• erudice pracovníků zdravotnických záchranných a pohotovostních služeb 

• a další  

Rozsah do jaké míry jsou ergoterapeuti zapojení do intervencí v oblasti harm reduction, se značně 

liší v závislosti na praxi. Ergoterapeuti mohou být součástí zdravotnického týmu pracujícího  

s pacienty, kteří mají HIV. Poruchy spojené s HIV, které mají zvláštní význam pro ergoterapii, 

zahrnují poruchy kognice, únavu, chronickou bolest, problémy s pohyblivostí, periferní 

neuropatie, problémy s koncentrací a pamětí, neuro-kognitivní poruchu spojenou s HIV, deprese 

a úzkost (Misko et al. 2015; Ranka, Chapparo, 2010). Cíl ergoterapie muže řešit socializaci 

pacienta, zlepšení ve výkonu všedních denních činností, překonávání nudy prostřednictvím 

smysluplného zaměstnání, self-management zdravého režimu, plánování budoucnosti a zvýšit 

zapojení pacienta do produktivních činností (Bernardin et al., 2013; Corvinelli, 2012).  

Jedním z úkolů ergoterapeuta v harm reduction je poskytovat pacientovi a zúčastněným osobám 

přesné informace o bezpečnějším podávání látky. V rámci bezpečnějšího podávání látky je nutné, 

používat sterilní jehly, sterilní vodu, sterilní acidifikátory, filtry, atd.  

Je potřebné, aby ergoterapeut věděl, jak dochází k přenosu krví přenosných infekcí.  

Tyto informace pak sdílí s rodinou drogově závislého nebo během terénních komunit (Kiepel, 

2016). Krví přenosné infekce se mohou přenášet krevní transfuzí, dialýzou, akupunkturou, 

tetováním, piercingem, sdílením žiletek a zubních kartáčků.   
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Součásti harm reduction je také „supervised injection sites“, které snižují škody spojené  

s užíváním návykových látek (Andresen, Boyd, 2010). V těchto zařízeních obvykle pracují 

zdravotničtí pracovníci a zde mají lidé přístup ke sterilním nástrojům, které jsou potřebné  

k užívání drog. Častý kontakt mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty poskytuje příležitost 

diskutovat o možnosti ukončení užívání drog a možnostech přístupu k léčbě (Potier et al., 2014). 

Ergoterapie má významný potenciál přispět ke zdraví a pocitu pohody jednotlivců, kteří mají 

přístup k těmto službám. Toto je ideální zařízení pro oslovení populace, jako jsou například 

bezdomovci. Role ergoterapeuta může zahrnovat podporu pacienta při úsilí o přístup  

ke stabilnímu bydlení nebo přístřeší, zvýšení zabezpečení potravin, zlepšení péče o sebe samých, 

rozvoj zdravých mezilidských vztahů, podporu úsilí při změně nebo ukončení užívání 

návykových látek, zlepšování rodičovských dovedností a zvyšování výkonu v rámci 

instrumentálních všedních denních činností (Kiepel, 2016). 

Další roli, kterou může ergoterapeut mít je v oblasti substituce a udržovacích programů. 

,,Principem substituční léčby v adiktologii je náhrada užívané látky a často i formy aplikace 

jinou, která je bezpečnější“(Králíková in Kalina, s. 378, 2015). Role ergoterapeuta je tudíž 

poskytnout pacientovi přesné informace o substituci a udržovacích programech a tím usnadnit 

přístup k těmto službám a podpořit dosažení cílů souvisejících se zaměstnáváním, které mohou 

směřovat k dosažení a udržení změn v užívání látek. 

1.4. Screening a hodnocení v adiktologii a role ergoterapeuta 

 

 V ergoterapii je úvodní rozhovor specifický pro klinickou praxi. V oblasti závislostí,  

je úvodní rozhovor obzvlášť rozsáhlý, aby bylo možné zhodnotit rizikové faktory, pomoc 

pacientovi při stanovení cílů a také informovat pacienta o intervenčních strategiích a strategiích 

prevence relapsu.  

Screeningové nástroje a hodnocení mají být pro pacienta a zdravotnického pracovníka 

informativní, poskytovat informace, které by jinak nemusely být vyjádřeny, a poskytnout 

prostředky pro hodnocení změn. Měly by být používány uvážlivě, aby podporovaly přístup 

zaměřený na člověka a podporovaly terapeutický vztah. Hodnocení poskytuje ergoterapeutovi 

důležité informace. Zjištění by však měla být projednána ve spolupráci s pacientem s cílem 



14 
 

usnadnit jeho sebereflexi a sebeřízení. 

V současné době neexistují žádná hodnocení zaměřená na zaměstnávání u adiktologických 

pacientů. Ergoterapeut tudíž musí použít klinické úvahy k interpretaci výsledků ve vztahu  

k potenciálním důsledkům pro oblasti zaměstnávání (Kiepek, 2016).  

1.5. Terapeutické přístupy v adiktologii a role ergoterapeuta 

 

 Ergoterapeuti mají potřebné znalosti v přístupech zaměřených na člověka, mají zkušenosti  

s terapeutickými rozhovory a s terapeutickou intervencí.   

Terapeutické přístupy, u kterých bylo zjištěno, že jsou obzvláště přínosné z hlediska změny  

v chování a užívání návykových látek, jsou motivační rozhovory (motivational interviewing)  

a krátká/krátkodobá terapie zaměřená na řešení nebo přístup zaměření na řešení (solution-focused 

brief therapy, SFBT) dále jen SFBT (Lundahl et al., 2013). 

SFBT a motivační rozhovory jsou běžně používány ergoterapeuty, aby usnadnily změnu  

v chování, pokud jde o užívání návykových látek. Dále se používají při léčbě chronických 

komorbidit, jako je diabetes a kardiopulmonální onemocnění (Kiepel, 2016). 

1.5.1. Solution-focused brief therapy 

 

 Tento přístup není založený na rozebírání a analyzování selhání v minulosti, současné 

nedostatky a budoucí omezení, naopak se zaměřuje se na minulé úspěchy, přítomné zdroje  

a budoucí možnosti s cílem hledání řešení. Během krátkého období se rozšířil do všech různých 

oblastí v poradenství, managementu, supervizi, koučování, vzdělávání, atd. 

SFBT je řazena mezi systemické terapie, protože se zde pracuje se systémy – do terapie často 

vstupují páry nebo i celé rodiny. Řešení, po kterých se pátrá, jsou interakční, to znamená,  

že problémy nebo výjimky v nich zahrnují i další lidi, než jen samotného pacienta (členy rodiny, 

spolupracovníky, partnery, přátele, atd.). SFTB také pracuje s malými změnami jako  

s odrazovými můstky pro změny větší (transakční, systemické) (De Shazera a kol., 2011). 

SFBT se tedy dá využít a aplikovat v práci s téměř všemi typy problémů, a to hlavně v rodinné 

terapii, párové terapii, terapii sexuálního zneužívání, terapii zneužívání omamných látek a při 

léčbě schizofrenie (Trepper et al., 2013). Hlavní principy SFBT přikládám v příloze č. 1.   
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1.5.1.1. Role ergoterapeuta v SFTB 

 

 SFTB a ergoterapie jsou v mnoha ohledech úzce spjaty. Například, v obou přístupech, 

jsou pacienti experty na své vlastní životy. Avšak SFTB je styl terapeutického poradenství, který 

se používá v konkrétní situaci, zatímco ergoterapie je modelem praxe, používaná v celé řadě 

služeb. Při aplikaci principů SFTB je primární úlohou ergoterapeuta pomoci pacientům 

identifikovat jejich vlastní řešení, možnosti a silné stránky (Townsend, Polatajko, 2013). 

Ergoterapeut se tedy pokouší vidět situaci z pohledu pacienta a vytvořit příležitosti pro řešení 

problémů, která se zdají evidentní. Je důležité fázovat otázky způsobem, který vede k řešením 

založených na cílech, strategiích, silných stránkách a možnostech pacienta. 

V současné době je nedostatek výzkumu o účinnosti SFTB v ergoterapii. Ergoterapeuti mohou 

zvážit využití SFTB v návaznosti na typy cílů a cílových skupin, které jsou řešeny (Kiepek, 

2016). 

1.5.2. Motivační rozhovory 

 

 Motivační rozhovory jsou na pacienta orientovaným poradenským přístupem  

se zaměřením na pomoc pacientům při řešení jejich ambivalence. Také podporují vnitřní motivaci 

pacienta ke změně chování. Může se jednat o změny zásadní i drobnější, o změny související 

přímo s problémovým chováním nebo o změny zvyšující kvalitu života v jiných směrech. Využití 

motivačních rozhovorů přesahuje oblast léčby závislostí, odkud je jejich původ.  

Dnes se využívají v nápravných zařízeních, v práci s mladistvými, v praktickém lékařství,  

v psychiatrii, v koučováni a personalistice. 

Základními principy motivačního rozhovoru jsou: 

1. vyjadřování empatie – prvními principem je navázání a udržení kvalitního terapeutického 

vztahu, k čemuž slouží vyjadřování empatie během pozorného naslouchání pacientovi. 

2. rozvíjení rozporů – snahou terapeuta je pomoc pacientovi uvědomit si rozpory mezi tím co 

říká, že chce, a tím co ve skutečnosti dělá, přičemž terapeut vychází z toho, co pacient říká a co  

o něm terapeut ví.  

3. vyhýbání se napravování – napravováním nebo argumentováním ve prospěch změny se vyvolá 

obhajovací reflex opačné strany. Pacient argumentuje, proč si současný stav zachovat, což snižuje 

pravděpodobnost uskutečnění změny.  



16 
 

4. podpora důvěry pacienta ve vlastní schopnosti – terapeut pomáhá pacientovi vidět svoje 

předchozí úspěchy, hledat poučení z neúspěchů a najít vhodné způsoby pro uskutečnění změny 

(Soukup in Kalina, 2015). 

1.5.2.1. Motivační rozhovory a ergoterapie 

 

 Motivační rozhovor je v současné době doporučován a používán v rámci ergoterapeutické 

praxe (Lal, Korner-Bitensky, 2013). V psychosociální rehabilitační literatuře se doporučuje 

motivační rozhovor jako účinný přístup k podpoře osob s duševními poruchami a poruchami 

spojenými s užíváním návykových látek (Dixon et al., 2010). Účinnost motivačních rozhovorů 

byla také zjištěná i u krátkodobé intervence v zdravotních zařízeních primární péče, jako jsou 

traumacentra (Zatzick et al., 2014). 

1.6. Prevence relapsu a ergoterapie 

 

 Jakmile jedinec provede změnu týkající se užívání návykové látky, dalším cílem je tuto 

změnu udržet. O to se usiluje prevence relapsu (Kiepek, 2016). Relaps je tedy přerušení procesu 

změny (Hendershot et al., 2011). Vysoce rizikové situace nebo spouštěče relapsu jsou negativní 

emocionální stavy, interpersonální konflikty a sociální tlak (Millerová, 2011). Přístup prevence 

relapsu byl původně vyvinut pro osoby závislé na návykových látkách, dnes se používá jako 

doplněk léčby u různých typů chování (gamblingu, poruch příjmu potravy, sexuální delikvence) 

(Hendershot et al., 2011). Dle Kiepera (2016) existuje shoda mezi strategiemi prevence relapsu  

a rozsahem ergoterapeutické praxe, uvádí také, že ergoterapeuti by mohli hrát významnější roli  

v programech prevence relapsu. 

1.6.1. Vybrané modely prevence relapsu a role ergoterapeuta  

1.6.1.1. Marlattův model 

 

 Tento model je vlivným kognitivně-behaviorální přístupem v léčbě závislostí. 

,,Představuje rámec pro porozumění relapsu a strategiím k omezování pravděpodobnosti  

a závažnosti jeho rozvoje“(Pavlovská in Kalina, 2015, s. 486). Marlattův model zahrnuje tyto 

prvky: kognice, emoce, prostředí, zapojení do aktivit, všechny jsou v souladu s modelem 
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zaměstnávání. Ergoterapeuti mohou posoudit kognitivní faktory a faktory prostředí, které jsou 

spojeny s nutkáním a bažením, stejně jako ty, které působí jako podpora a mohou sloužit jako 

účinné mechanismy zvládání. Ergoterapeuti také vedou pacienty k poznání jiného zaměstnávání, 

které poskytne pacientovi smysl, požitek a uspokojení (Kieper, 2016). 

1.6.1.2. CENNAPS model 

 

 CENNAPS model je model spojující základní principy dvanáctikrokové filozofie 

Anonymních alkoholiku a tzv. minnesotského léčebného modelu (Gorski, 2000). Pacienti jsou 

vedeni k tomu, aby byli schopni rozpoznat a zvládat signály varující před relapsem. Tento model 

je vhodný pro pacienty, kteří jsou motivovaní a usilují o abstinenci, ale nedaří se jim to (Gordon, 

2003).  

CENNAPS model stojí na devíti principech, které terapeutům pomáhají vytvořit pacientův plán 

léčby: 

1. Seberegulace: fyzická, psychická a sociální stabilizace pacienta 

2. Integrace: techniky zaměřené na sebehodnocení 

3. Porozumění problému: vzdělávání v problematice relapsu 

4. Sebepoznání: identifikace varovných signálů relapsu 

5. Strategie zvládání: zvládání varovných signálů a rizikových situací 

6. Změna: stanovování cílů na každý den a hodnocení plánu úzdravy 

7. Vědomí: trénink dovedností a evidence změn 

8. Podpora: zapojení pacientova okolí do terapie 

9. Udržování: plánování budoucnosti (Pavlovská in Kalina, 2015) 
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Ergoterapeuti mohou do své praxe integrovat strukturovaná cvičení a tak doplnit prevenci relapsu 

integrací ergoterapie. Přičemž ergoterapeut by podpořil cíle pacienta jako je posílení silných 

stránek a vytvoření zdravého životního stylu (Kiepek, 2016). 

 

1.6.2. Strategie ergoterapeutické intervence a terapeutické techniky  

při prevenci relapsu 

1.6.2.1. Edukace 

 

 Spolu s dalšími členy multidisciplinárního týmu by ergoterapeuti měli zlepšit pacientovy 

vědomosti o procesu závislosti, také by měli edukovat jeho rodinné příslušníky. Pacienti  

a členové rodiny musí pochopit, že závislost je chronická nemoc, která je často doprovázená 

obdobími relapsu a remise. Musí také pochopit, že z důvodu neurologických změn, vznikajích 

důsledkem užívání návykových látek je recovery často zdlouhavým procesem, který může 

vyžadovat i několik pokusů o rehabilitaci. Je důležité sdělit, že když dojde k relapsu, je to 

způsobeno spíše neurologickými mechanismy primingu a senzibilizace než morální slabostí  

a slabou kontrolou vůle. Ergoterapeutická intervence tedy může začít edukací o roly primingu  

a senzibilizace při relapsu (Gutman, 2006). 

 

1.6.2.2. Zpochybňování zkresleného myšlení 

 

 Důležitým rysem procesu závislosti, v současné době neřešitelným farmaceutickou 

intervencí, jsou změny v učení a paměti. Tyto změny narušují vnímání odměn a rizik,  

které přináší užívání návykových látek. Ergoterapeuti mohou pacientům pomoci s jejich 

zkresleným myšlením tak, že porovnají přínosy návykové látky, se skutečnou škodou, která 

vznikla na zdraví, rodině, zaměstnání, financích a na osobních cílech pacientů. Motivace  

k udržení abstinence je nejvíce usnadněna, když pacienti pochopí, kognitivně a emocionálně, 

škodlivé účinky, které jejich užívání návykových látek způsobilo rodinným příslušníkům, 

přátelům a osobním životním cílům. Seznámení pacientů s úspěšně zotaveními lidmi  

ze závislostí, mohou sloužit jako vzory a mohou také posílit odhodlání pacientů udržet abstinenci. 
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Ergoterapeuti mohou pacientům pomoci při řešení problémů, při zvažování možností a při volbě 

pozitivní alternativy místo užívání návykových látek (Csiernik, 2002). 

1.6.2.3. Prevence procesu primingu  

 

 Jedním z nejdůležitějších prvků, který je v současné době neřešený farmakoterapií,  

je priming - stav, ve kterém smyslová stimulace spojená s užíváním látky spouští intenzivní touhy 

po látce. Vzhledem k tomu, že priming je z velké části neurologicky jev, nejúčinnější současný 

přístup je prevence. Lidé se závislostí, kteří jsou motivováni abstinovat, se musí naučit vyhýbat 

se specifickým situacím vyvolávajícím priming a relaps. Takovéto vysoce rizikové situace musí 

být nejprve identifikovány každým pacientem. Je tedy nutné identifikovat spouštěče bažení.  

Ke všem identifikovaným spouštěčům je potřeba přiřadit s nimi spojenou aktivitu. Tyto spouštěče 

jsou pak zaznamenány a seřazeny podle intenzity vyvolávání bažení. Strategie, jak se těmto 

situacím vyhnout, by měly být vyvinuty a praktikovány. V ideálním případě by tyto dovednosti 

měly být praktikovány ve skupinovém prostředí s ostatními pacienty se stejnými zkušenostmi. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů predikce úspěchu v rehabilitaci je to, jak se mohou pacienti 

vyhnout rizikovým situacím zahrnujícím hledání a užívání drog. Pacienti, domnívající se,  

že se mohou vrátit do své skupiny vrstevníků, kde převládalo užívání návykových látek, 

pravděpodobně recidivují. Podobně i pacienti, kteří jsou motivováni, ale mají manžele (nebo jiné 

blízké členy rodiny), kteří pravidelně užívají látky, mají vysoké riziko relapsu (Leshner, 2000).  

V takových případech se doporučuje rodinná terapie (Gutman, 2006). 

1.6.2.4. Rozvoj rolí 

 

 Ergoterapeuti mohou pacientům pomoci naučit se nové aktivity, které mohou podpořit 

rozvoj rolí, nesouvisející se závislostí. To je obzvláště důležité, pokud užívání látky začalo 

rekreačně nebo bylo prováděno v rámci skupiny vrstevníků. Role a aktivity, které byly spojeny  

s užíváním návykových látek, musí být vyměněny za role, které nemají žádný vztah s dřívějšími 

rutinami pacienta a s návyky zahrnující hledání a užívání drog. Pacient musí pochopit, že účast  

v dřívějších rolích, zvycích a rutinách spojených se zneužíváním návykových látek může vyvolat 

priming a relaps (Gutman, 2006). 
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1.6.2.5. Time Management a Leisure Skills 

 

 Aby se předešlo činnostem, návykům a rutinám spojeným s předchozím užíváním látek, 

musí být pacienti schopni řídit svůj čas a rozvíjet repertoár volnočasových aktivit. Vzhledem  

k tomu, že proces závislosti se stává chronickým, lidé mají tendenci trávit více času v činnostech 

souvisejících s užíváním návykových látek - zajištěním peněz na drogy, získáváním drog, 

konzumací látek, spaním a opakováním tohoto cyklu. Po odstranění drogy z jejich života, může 

volný čas tvořit 16 až 18 hodin. Nuda a příliš mnoho volného času se ukázaly jako prediktivní 

relapsy (Helbig, McKay, 2003; Kwitny, 1998; Leshner, 2000). Ergoterapeut spolu s pacientem 

sestaví denní nebo týdenní režim, strukturu dne (Gutman, 2006).  

1.6.2.6. Stress management 

 

 Ergoterapeuti mohou pacientům pomoci naučit se techniky zvládání stresu, aby se lépe 

vypořádali s emocemi a stresory z jejich prostředí, které dříve spouštěly užívání látek. Je běžné, 

že lidé se závislostmi užívají drogy k maskování nepříjemných emocí. Když pacienti abstinují, 

tato emoce se často znovu objeví. Ergoerapeuti mohou naučit pacienty celou řadu technik 

zvládání stresu - meditace, vizualizace, progresivní svalová relaxace a diafragmatické dýchání - 

aby lépe snášeli emoce hněvu, smutku a strachu bez pomoci návykových látek. Je důležité,  

aby ergoterapeuti pochopili, že abstinence je obvykle doprovázena dysforickou náladou a úzkostí. 

Tyto stavy se vyskytují v důsledku neurochemických změn, které vznikají během abstinence 

(Gutman, 2006). 

1.6.2.7. Trénink sociálních dovedností 

 

 Dovednosti osvojené jedincem při hledání nebo užívání drog, jsou v komunitě často 

považovány za nevhodné a mohou bránit osobním možnostem převzít pracovní, rodinné  

a komunitní role. Ergoterapeuti mohou pacientům pomoci naučit se a provádět potřebné sociální 

dovednosti. Praxe by měla zahrnovat specifické situace, s nimiž se pacienti pravděpodobně 

setkají při pokusu o převzetí požadovaných rolí ve větší komunitě. Být schopný komunikovat  

s ostatními společensky přijatelnými způsoby a řešit konflikty, které nejsou agresivní, může snížit 

stres, který by mohl vyvolat relaps (Gutman, 2006). 
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1.7. Specifická role ergoterapeuta u vybraných skupin adiktologických 

pacientů 

1.7.1. Ergoterapie u adiktologických pacientů s opožděným psychomotorickým 

vývojem  

 

 Užívání návykových látek je často přehlíženo u lidí s opožděným vývojem. Při práci  

s pacienty, jejichž vývoj je opozděn, je důležité zjistit možné užívání návykových látek, protože  

u těchto pacientů může nastat komplikace při interakci mezi předepsanými léky a návykovými 

látkami. Užívání drog u této skupiny lidí zvyšuje obtížnost ve výkonu každodenních aktivit. 

Ergoterapeuti jsou jedinečně edukovaní k hodnocení kognitivních funkcí a k navrhování 

intervencí, které splňují odlišné potřeby jednotlivců s vývojovým zpožděním. Je možné,  

že ergoterapeut bude mít větší roli při informování o intervencích týkajících se užívání 

návykových látek u těchto pacientů, a to buď jako samostatná oblast praxe, nebo po konzultaci  

s dalšími zdravotnickými odborníky. Jedním z typů vývojových opoždění jsou poruchy 

fetálního alkoholového spektra (FASD). FASD je termín používaný k označení účinku 

neurologického poškození vyplývajícího z vystavení plodu alkoholu v děloze. Účinky se velmi 

liší a jednotlivcům často FASD není diagnostikováno (Popova et al. 2011, Popova et al., 2013). 

Deficity zahrnují špatné sociální povědomí, zhoršené exekutivní funkce, zhoršené abstraktní 

myšlení, uvažování, a touhu potěšit ostatní, i přes potenciální důsledky jejich jednání, jako je 

např. touha udělat něco nezákonného (May et al., 2014; Rasmussen, 2005). Tito lidi mohou být 

také impulzivní a mít potíže s regulací emocí (Langton et al., 2012). Dlouhodobé následky 

zahrnují nezaměstnanost, problémy s duševním zdravím, potíže se zákonem, nevhodné sexuální 

chování a narušené školní dovednosti (Chudley et al., 2005). U mladých lidí s FASD je 19krát 

vyšší pravděpodobnost, že budou uvězněni než lidé bez FASD (Popova et al., 2011). Jednou  

z rolí ergoterapeutů je přizpůsobit zaměstnávání tak, aby odpovídalo potřebám jednotlivců  

s vývojovým opožděním. Pacienti s FASD vyžadují, aby intervence související s užíváním 

návykových látek byly navrženy dle jejích potřeb. Ergoterapeuti mají jedinečnou pozici, pro práci 

s pacienty, kteří jsou opoždění ve vývoji, protože ergoterapeuti navrhují intervence podle 

kognitivních schopností a potřeb těchto jedinců (Kieper, 2016).  
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1.7.2. Ergoterapie u adiktologických pacientů seniorského věku 

 

 Užívání návykových látek u seniorů je popisováno jako „nedostatečně diagnostikováno, 

špatně diagnostikováno, nedostatečně ošetřeno nebo neléčeno“, převážně z důvodu chybné 

interpretace symptomů, které jsou přisuzovány změnám souvisejícím s věkem a nedostatku 

znalostí ze strany zdravotníků (Han et al. 2009; Park, Lavin, 2010). Ergoterapeuti často pracují  

se seniory v ambulantním, lůžkovém a komunitním prostředí, a proto mohou mít významnou 

úlohu při identifikaci problémů s užíváním návykových látek. Užívání návykových látek může 

mít významné důsledky pro výkon zaměstnávání a ovlivňuje schopnost soběstačnosti seniorů. 

Při práci se seniory může mít ergoterapeutické hodnocení a ergoterapeutická intervence 

významný vliv na faktory, které jsou spojeny s dlouhodobými rozhodnutími o kapacitě, 

kompetencích a nezávislém bydlení seniora. Při práci se seniory je obzvláště důležité integrovat 

do vyšetření i screeningové vyšetření užívání návykových látek a zvážit důsledky pro výkon  

a dlouhodobé důsledky. Při práci se seniory musí ergoterapeut úzce spolupracovat  

s interprofesním týmem a rodinou seniora (Kieper, 2016). 

1.7.3. Ergoterapie u adiktologických pacientů po traumatickém poranění mozku  

 

 Problémy se závislostí nejsou adekvátně zařazeny a řešeny v rehabilitaci lidí  

po traumatickém poranění mozku. Ergoterapeut může integrovat otázky týkající se užívání drog 

do svého vstupního vyšetření a to zejména u pacientů, který mají ve své dokumentaci již tento 

problém zaznamenány (Kieper, 2016). Ergoterapeuti u těchto pacientů mohou hrát roli při 

vyšetření kognitivních funkcí a mohou doporučit modifikované a přizpůsobené přístupy  

k efektivní podpoře pacienta při stanovování cílů a řízení problému s užíváním (Corrigan, 

Bogner, 2007). 

1.7.4. Ergoterapie u adiktologických pacientů v oblasti prenatální péče 

 

 Užívání návykových látek může způsobit komplikace během těhotenství u matky i dítěte. 

U dítěte může nepříznivě ovlivnit jeho vývoj (Society of Obstetricians and Gynecologists  

of Canada, 2011). Role ergoterapie, týkající se užívání drog u matek, se obecně vyskytuje  

u kojence nebo dítěte po narození v rámci řešení vývoje dítěte (Bigsby et al., 2011). Výzkum 
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však ukázal pozitivní výsledky, i když je léčba užívání návykových látek integrována  

do primárních služeb prenatální péče (Goler et al., 2008). Doporučuje se multidisciplinární 

přístup. Postnatálně se ergoterapeut může podílet na zvládání poporodní bolesti, na nácviku 

kojení a na hodnocení vývoje dítěte (Gopman, 2014). Ergoterapeut by měl být schopen včasného 

vyšetření a intervence u dětí, u kterých je riziko opožděného vývoje vyšší. Některé ženy uvádějí, 

že ukončit užívání návykových látek je obtížné, protože se cítí sociálně izolované a čelí 

překážkám stigmatizace (Martin, 2011). Role ergoterapeuta zahrnuje poskytování vzdělávání  

v oblasti péče o děti, spánku, hry, podpory rozvoje motoriky a řeči, přípravy jídla a socializace. 

Vzdělávání rodičů a rodiny zahrnuje integraci do komunity, zvládání stresu, mobilitu v komunitě 

a finanční management (Kieper, 2016). 

1.7.5. Ergoterapie u adiktologických pacientů v nápravných zařízeních 

 

 Pro ergoterapeuty, kteří pracují s pacienty v nápravných zařízeních, může užívání 

návykové látky narušovat klinické zapojení a dosahování cílů pacienta. Důležitým faktorem  

pro ergoterapeuty, jako součást zdravotnického týmu, je jednat o tom co se stane s užíváním 

návykové látky, když jsou pacienti propuštěni z vězení nebo nemocnice. Ergoterapeut se u těchto 

pacientů zabývá hodnocením interakce mezi angažovaností v trestných činech a výkonem 

každodenního zaměstnání, přičemž zohledňuje související kontextové faktory, které ovlivňují 

možnosti a rozhodnutí osoby. Ergoterapeut má znalosti a dovednosti k posílení schopnosti 

pacienta zapojit se do požadovaného zaměstnávání a k posílení pacienta při řízení rizikových 

situací (Kieper, 2016). 

 

1.8. Ergoterapie v vybraných adiktologických zařízeních 

1.8.1. Ergoterapie a Carrer Exploration 101 program 

 

 V rezidenčním zařízení s jménem Centre for Addiction and Mental Health  v Torontu  

je ergoterapeut součástí integrovaného denního programu závislostí (Addiction Program 

Integrated Day). Úkolem ergoterapeutů bylo vyvinout, implementovat a zhodnotit program, jehož 

cílem je zvýšit cíle pacientů v souvislosti s angažováním se v produktivních aktivitách, včetně 

zaměstnání, dobrovolnické práce a účasti ve škole (Darko-Mensah, 2011). 
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V tomto programu je angažovanost v produktivních aktivitách uznávána jako důležitý faktor 

podpory prevence relapsů, je to tudíž prostředek na posílení sebeúcty, který poskytuje legální 

příjem a strukturu každodenních činností, které přispívají ke zdraví a pocitu pohody. Program 

Career Exploration 101 byl navržen tak, aby zahrnoval jak skupinovou práci, tak individuální 

poradenství. Zapojením do programu byli pacienti podporováni, k zhodnocení svých zájmů,  

k vytvoření cíle a akčního plánu souvisejícího s produktivitou a k navázání spojení s prostředky 

komunity. Úspěchy programu se prokázaly tak, že většina pacientů zapojených do programu  

se angažuje na plný úvazek, na částečný úvazek nebo na dobu určitou v oblasti  jejich zájmů,  

v dobrovolnictví nebo ve škole (Kieper, 2016). 

 

1.8.2. Ergoterapie a komunitní program Peer Support 

 
 Komunitní program Peer Support (Peer Support Community Programme) byl navržen 

ergoterapeutem jako součást služby kontinuální péče o lidi se závislostí v USA (Boisvert et al, 

2008). Program byl přidán jako součást stálé podpůrné služby bydlení, která je přechodným 

programem pro podporu prevence relapsů u pacientů bez domova, z nichž několika pacientům 

bylo diagnostikováno duševní onemocnění. Ergoterapeut pomáhal pacientům rozvinout poslání, 

hodnoty a cíle, aby si vytvořili podpůrnou komunitu a prostředí pro život. Program zahrnoval 

skupinovou práci a individuální ergoterapeutickou intervenci s cílem řešit činnosti každodenního 

života a pracovní výkonnosti. Pacienti také obdrželi poradenství v oblasti užívání návykových 

látek, služeb duševního zdraví a řízení léčby. Jako výsledek tohoto programu se uvádí méně 

případů „relapsu“ nebo periodického užívání návykových látek a nižší míra bezdomovectví 

(Kieper, 2016). 

1.8.3. Ergoterapie v intenzivním rezidenčním programu  

 

 Alcohol and Drug Abuse House je čtyřtýdenní až šestitýdenní rezidenční program  

pro ženy v USA, kde je součástí multidisciplinárního týmu ergoterapeut (Peloquin, 2010; 

Peloquin, Ciro, 2013). Součástí ergoterapeutického programu je Skupina pro rozvoj osobnosti  

a Skupina pro rozvoj dovedností. Cíle zahrnují posilování dovedností zvládání, zvládání stresu  

ve vztahu k výkonu rolí a pracovnímu výkonu, vytváření zdravých volnočasových aktivit, 
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zvyšování životních dovedností souvisejících s výkonem povolání, rozvoj dovedností pro řešení 

problémů  

a zlepšování efektivní komunikace. Ergoterapeut v tomto programu také podporuje návrat  

do práce včetně pomoci pacientům při vyplňování potřebných formulářů a zabývá se pomocí  

s přístupem k veřejné dopravě (Kieper, 2016). 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Cíl a výzkumná otázka 

 

 Cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta  

do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a následně vytvořit návrh vstupního 

ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách léčených na ženském 

lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.   

 

 Výzkumná otázka je následovná: Zjistit jaké uplatnění má ergoterapeut na ženském 

lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.   

 

 2.2. Metodologie 

 

 Vzhledem k tématu a cíli bakalářské práce jsem pro zpracování praktické části zvolila 

prvky kvalitativního výzkumu. Kvalitativní přístup je flexibilním typem výzkumu, na začátku  

si výzkumník vybere téma a stanoví výzkumnou otázku, kterou může v průběhu dále upravovat 

(Hendl, 2016). Dle Hendla (2016) kvalitativní výzkum umožňuje studovat procesy v jejich 

přirozeném prostředí, hledá příčinné souvislosti a umožňuje navrhovat teorie. Protože  

na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF a VFN v Praze ergoterapeut zatím 

nepracuje, rozhodla jsem se použít kvalitativní přístup pro zpracování mé práce a zjistit zda by 

ergoterapeut na tomto oddělení měl uplatnění. Snahou výzkumníka je získat integrovaný pohled 

na předmět studie, přičemž zkoumané situace jsou zpravidla banální a reflektují každodennost 

jedinců, skupin, společnosti a organizací. Mojí snahou je získat integrovaný pohled  

na každodennosti probíhající na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie, pro zjištění 

odpovědí na výzkumnou otázku.  

2.2.1. Postup 

 

 Průběh sběru dat pro praktickou část mojí bakalářské práce probíhal v několika po sobě 

následujících krocích. Nejprve jsem se ve své práci chtěla zabývat adiktologickou problematikou, 
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která je charakteristická těžšími kognitivními deficity pacientů s výrazným chronickým 

postižením paměti. Tyto deficity mají za následek výrazné omezení pacientů v oblasti výkonu 

všedních denních činností. Domnívala jsem se, že ergoterapeutická intervence u těchto pacientů 

by tedy byla obzvlášť přínosná. Jde o amnestickou poruchu, tato porucha je též nazývaná 

Korsakovova psychóza a je vyvolaná alkoholem anebo jinou psychoaktivní substancí (MKN-10). 

Bohužel, pacienti s Korsakovovou psychózou nejsou běžně součástí adiktologických ani jiných 

oddělení a nebyl mi umožněn výkon praktické části, bylo tedy nutné přistoupit ke změně tématu 

práce. Proto je tato práce zaměřená na pacienty na běžném adiktologickém oddělení,  

kde se domnívám, že ergoterapeut má své uplatnění. Tito pacienti jsou naopak soběstačnější  

a jejich kognitivní deficit je méně výrazný. Ve své práci chci zjistit jakou roli a konkrétní 

uplatnění má ergoterapeut téměř soběstačných u pacientů. Jelikož moje práce řeší problematiku 

ergoterapie v adiktologii, hledala jsem běžné adiktologické zařízení, ve kterém je hlavním cílem 

léčba závislosti. Rozhodla jsem se pro Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze,  

s konkrétním zaměřením na ženské lůžkové oddělení, i proto, že jsem zjistila, že zde ergoterapeut 

nepracuje. Ženské lůžkové oddělení jsem zvolila, protože mi bylo umožněno absolvovat zde stáž 

nutnou pro sběr dat. Sběr dat probíhal osm hodin denně po dobu tří týdnů od začátku února roku 

2019, následně sběr probíhal dle potřeby během března. Se nasbíraných dat jsem vytvořila 

skupinu otázek. Následovalo samotné provádění rozhovorů s předem stanoveným kritériem  

pro výběr respondentů. Posledním krokem byla analýza nasbíraných dat a sestavení odpovědi  

na výzkumnou otázku.  

Práci odborníků a chod pracoviště jsem mohla pozorovat tři týdny přibližně šest hodin denně. 

Dalším krokem bylo sestavení první skupiny otázek, které jsem sestavila na základě pozorování 

pracoviště a poznatků z mé teoretické částí práce. Následovalo samotné provádění rozhovorů  

s předem stanoveným kritériem pro výběr respondentů. To popisuji v kapitole 2.2.3. Kritéria  

pro výběr respondentů. Posledním krokem byla analýza nasbíraných dat a sestavení odpovědi  

na výzkumnou otázku. 

2.2.2. Metody získání a zpracování dat  

 

 Nástroje, které jsem pro sběr dat použila byly rozhovor a pozorování. Co se týče 

pozorování zvolila jsem pozorování zúčastněné, během kterého jsem kladla dotazy související  

s aktuálně probíhajícím dějem. Zúčastněné pozorování jsem vybrala, protože jak definuje Hendl 
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(2016, s. 197) : ,,Zúčastněným pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní 

dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevuji a proč.“ Metodu pozorování jsem využila  

na sledování práce zaměstnanců (např. témata řešené během skupinových terapií, terapeutických 

komunit) a struktury pracoviště (např. počet a vybavení terapeutických místností). Výsledky 

pozorování jsem využila také při sestavování otázek rozhovorů.  

Dalším nástrojem byl již zmíněný rozhovor, konkrétně strukturovaný rozhovor zejména  

s otevřenými otázkami. Pro zjištění odpovědi na mojí výzkumnou otázku možného uplatnění 

ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 

jsem si témata rozhovorů s pracovníky rozdělila do několika oblastí. Tyto oblasti a konkrétní 

otázky, jsem sestavila na základě pozorování pracoviště a poznatků z mé teoretické částí práce 

(viz příloha č. 5). S každým respondentem proběhl jeden přibližně 20 až 30minutový rozhovor. 

Strukturovaný rozhovor s předem sestavenými otázkami, jsem použila, protože jak uvádí Hendl 

(2016), proces získávání dat pomocí strukturovaného rozhovoru má plynulejší průběh a v kratším 

čase lze získat víc odpovědí od většího počtu osob. Pro detailnější zaznamenávání odpovědí jsem 

tyto rozhovory zaznamenávala na nahrávací zařízení, zvukový záznam jsem poté ručně přepsala 

do textového editoru Microsoft Office Word. Následně jsem provedla redukci textu prvního řádu 

pro zpřehlednění a přípravu na následnou analýzu. Dále jsem použila metodu kódování  

a vytváření trsů. Metodu kódování jsem zvolila, protože rozkrývá data směrem k jejich 

interpretaci a postup také vede k doporučení, která data je potřebné zahrnout do analýzy (Hendl, 

2016). Seskupováním výroků do trsů, které jsou organizovány na základě tematického překryvu, 

jsem hledala společná témata a podobnosti v přepsaných rozhovorech.  

Po tematické analýze, jejíž výhoda je dle Hendla (2016) možnost individuální tvorby kategorií, 

jsem z odpovědí respondentů vytvořila 3 kategorie, které tvoří nedílnou část odpovědi  

na výzkumnou otázku. Tyto kategorie tvoří kapitoly 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. 

2.2.3. Kritéria výběru respondentů  

 

 Výběr osob, s nimiž jsem rozhovory prováděla, byl dán předem stanovenými kritérii. 

Hlavní podmínkou bylo, že respondent musí být zaměstnancem ženského lůžkového oddělení 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a musí pracovat přímo s pacientkami se závislostí, 
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které se na tomto oddělení léčí. Neodmyslitelným kritériem při výběru respondentů byl 

samozřejmě dobrovolný zájem a chuť zúčastnit se. Profese respondentů, kteří splnili kritéria,  

byly následovné: lékař-psychiatr, adiktolog, psycholog, zdravotní sestra a pracovní terapeutka. 

Skupina respondentů se tedy skládala z pěti členů, přičemž jsem ve své práci chtěla zachytit 

názor na řešenou problematiku z pohledu všech profesí tvořících multidisciplinární tým daného 

pracoviště. Profese lékaře, jsem zvolila, protože má na tomto oddělení vedoucí pozici, rozhoduje 

a předepisuje jednotlivé terapeutické úkony, názor na zapojení ergoterapeuta u adiktologických 

pacientů z pohledu lékaře byl pro mojí práci zásadní. Pohled psychologa na tuto problematiku mě 

zajímal, protože práce psychologa a ergoterapeuta se v oblasti vyšetření a terapie kognitivních 

funkcí může prolínat. Postoj adiktologa jsem také považovala za velmi přínosný, protože 

adiktolog se zabývá prevencí, léčebnou a rehabilitační péči konkrétně o osoby se závislostí a dá 

se tedy považovat za odborníka v problematice léčby závislostí. Přínosné to považuji i z toho 

důvodu, že jsem se zatím osobně nesetkala se spolupráci ergoterapeuta s adiktologem  

při léčebném a rehabilitačním procesu. Názor zdravotní sestry byl přínosem, jelikož sestry s 

pacienty tráví nejvíce času, jsou pacientkám k dispozici i o víkendu a znají tak chování pacientek  

ve volném čase. Nakonec mě zajímalo jakou roli má na pracovišti pracovní terapeut, co obnáší 

jeho práce a do jaké míry je jeho práce podobná ergoterapii. I proto, že práce ergoterapeuta  

a pracovního terapeuta je často zaměňována. Názor pracovního terapeuta byl důležitý i z toho 

hlediska, že pracovní terapeut může jako jediný pozorovat pacienty při vykonávání činností.   

2.2.4. Etické hledisko 

 

 Etické otázky hrají důležitou roli v každém společenskovědním výzkumu. Pro sběr dat  

na Klinice adiktologie byl nutný souhlas vedení kliniky a Všeobecné fakultní nemocnice.  

Pro detailnější zaznamenávání odpovědí, jsem při posledních třech rozhovorech zvolila metodu 

audio záznamů. O provádění audio záznamů z rozhovorů byli dotazovaní informováni. Informace 

o cílech a průběhu rozhovorů, audio nahrávkách a nakládání s informacemi jsem zopakovala před 

prováděním rozhovoru, byl mi poskytnut ústní souhlas a také podpis informovaného souhlasu. 

Informovaný souhlas je standardní dokument, který se používá v každém typu výzkumu  

s lidskými jedinci (Hendl, 2016). Kromě této skutečnosti jsem těmito souhlasy chtěla zabezpečit 

také anonymitu respondentů. Anonymita předchází skutečnosti, že dotazovaní účastníci sdělí 
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pouze banální informace a tím je ovlivněná věrohodnost a hloubka získaných dat (Průcha, 

Švaříček, 2009). 

 

2.3. Výsledky výzkumu 

 

 Po tematické analýze výsledků rozhovorů, jsem vytvořila 3 kategorie s následující názvy: 

Předpoklady pracoviště pro práci ergoterapeuta, Uplatnění ergoterapie na pracovišti z pohledu 

zaměstnanců a Problematické oblasti pacientek a možnost ergoterapeutické intervence.  

Je nutné zmínit, že pracovní terapeutka na oddělení pracuje teprve dva měsíce, a proto se v dané 

problematice zatím stoprocentně neorientuje. Přesto jsem se rozhodla její odpovědi do výsledků 

výzkumu zařadit, protože se s ergoterapií ve své praxi již setkala a protože názor pracovního 

terapeuta považuji při návrhu role ergoterapeuta na oddělení za důležitý. Některé odpovědi 

respondentů jsem použila jako citace, pro autenticitu výpovědí.  

Z důvodu dodržování anonymity a větší přehlednosti jsou respondenti označování jako 

respondent č. 1, respondent č. 2, respondent č. 3, respondent č. 4 a respondent č. 5, s výjimkou 

první části kategorie Předpoklady pracoviště pro práci ergoterapeuta, protože tyto rozhovory jsem 

prováděla jenom se dvěma pracovníky, odůvodnění uvádím v samotném obsahu této kategorie. 

Tento návrh jsem měla možnost konzultovat s jedním z respondentů osobně a ostatním 

respondentům jsem tento návrh předložila elektronickou formou. Respondenti mi poskytli 

zpětnou vazbu, o které se zmiňuji v diskuzi.   

2.3.1. Předpoklady pracoviště pro práci ergoterapeuta 

 

 Kapacita ženského lůžkového oddělení je 26 pacientek. Do multidisciplinárního týmu  

na tomto oddělení patří: lékařka - psychiatrička, dvě psycholožky, dvě adiktoložky, přičemž 

jedna momentálně pracuje jako sociální pracovnice, pracovní terapeutka, psychoterapeut,  

pět sester a staniční sestra. Co se týče sester, denně je vždy ve službě jenom jedna sestra a sestra 

staniční. Všichni členové týmu mají psychoterapeutický výcvik nebo se výcviku právě účastní. 

Ergoterapeut na oddělení nyní, ani v minulosti, nepracoval.  

 Na terapeutický program slouží tři místnosti, jedna velká učebna, dvě menší terapeutické 

místnosti a kavárna ,,kavárna slouží spíš jako kuchyňka pro trávení volného času pacientek. 
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Mohou si tam udělat čaj nebo kafe.“ Na terapeutický program mohou docházet i ambulantní 

pacientky, musí však předem zavolat a nahlásit se. ,,Ambulantní pacientky musí přijít ráno  

a představit se ostatním pacientkám, aby zapadly do programu.“ Hospitalizované pacientky  

se mohou za určitých podmínek účastnit také ambulantního programu, podmínkou je doléčovací 

skupina nebo poslední měsíc jejich léčby. Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že v rámci 

denního programu pacientek by bylo místo, čas i prostor na individuální i skupinovou 

ergoterapii. ,,Individuální terapii určitě, protože pacientky mají volný čas a s námi si také berou 

pohovory ať už ve svém volném čase nebo je můžeme uvolnit z programu. Skupinovou terapii,  

by se teoreticky dalo zařídit taky, když by bylo potřeba.“ 

Na individuální terapii by ergoterapeut mohl využít dvě menší místnosti a velkou učebnu  

by mohl využít na terapii skupinovou. Ergoterapeut by také mohl využít prostory kavárny 

například pro nácvik iADL ve spojení s tréninkem kognitivních funkcí (práci v kavárně  

se procvičuje paměť, pozornost, prostorová orientace a posloupnost). Také by bylo možné 

zařadit ergoterapii do programu dle individuálních potřeb pacientek.  

Rozhovory, které byly potřebné na sestavení tohoto odstavce jsem prováděla jenom se dvěma 

pracovníky, protože se nejvíce orientují v organizační struktuře pracoviště a názor ostatních 

respondentů by byl pravděpodobně shodný.   

  

 Je nutné zmínit, že spolupráce ergoterapeuta s multidisciplinárním týmem by neměla 

být výrazně ovlivněna neznalostí oboru ergoterapie pracovníky. Ergoterapii znají všichni 

respondenti, 3 z 5 respondentů mělo možnost se s ergoterapií setkat i ve své praxi, ostatní 

respondenti se s ergoterapií setkali jenom teoreticky. ,,Ano setkala, ale jenom teoreticky, za prvé 

jsme tady měli jeden vzdělávací seminář na tohle téma, za druhé spolupracuji s ergoterapeutkou, 

která však u nás nevykonává ergoterapeutickou práci.“ (respondent č. 1) 

,,Ano, před 25 lety jsem 3 roky pracovala v Jedličkově ústavu a tam jsem se setkala ergoterapii.“ 

(respondent č. 2)  

,,Ergoterapie je již včleněna do programu na našem oddělení. Nevykonává ji sice ergoterapeut 

jako takový, ale cílem léčby je obnovení poškozených funkcí zapojením pacientek do činnosti.“ 

(respondent č. 3) 

Všichni respondenti definují ergoterapii podobně, obecně ji definují jako zdravotnický 

rehabilitační obor, jehož nástrojem je činnost. ,,Myslím si, že je to zdravotnický obor, který 
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pomáhá lidem vrátit se buď do pracovního života, přičemž práce není ve smyslu jenom 

zaměstnání, ale taky zvládání nějakých běžných úkolů v domácnosti. Konkrétně si to představuji  

u pacienta s CMP, když má například parézu, ergoterapeut mu pomáhá znovu nabýt schopnosti, 

případně vymyslet způsob, jak mu usnadnit život.“ (respondent č. 1)  

,,Je to léčba činností, která vede k obnovení poškozených motorických i kognitivních funkcí.“ 

(respondent č. 3) Tyto odpovědi se zásadně neliší od koncepce oboru ergoterapie.  

Všichni respondenti se domnívají, že ergoterapeut může obecně pracovat v oblasti rehabilitace 

motorických a kognitivních funkcí, což je reálnou součástí práce ergoterapeuta. 2 z 5 respondentů 

uvádí zapojení ergoterapeuta v rámci volnočasových aktivit. Žádný respondent se nezmiňuje  

o ostatních oblastech, ve kterých může ergoterapeut pracovat (např. ergoterapie zaměřená  

na poradenství, ergodiagnostika, atd.).  

,,Myslím, ergoterapeut pracuje s kognitivními funkcemi, provádí i fyzickou rehabilitaci, například 

pohyb, neboť tím člověk získá nejrychleji pocit soběstačnosti.“ (respondent č. 1) 

,,Myslím si, že ergoterapeut může pracovat v oblasti rehabilitace, řeší například rozvoj jemné 

motoriky a trénink kognitivních funkcí.“ (respondent č. 3) 

2.3.2. Uplatnění ergoterapie na pracovišti z pohledu zaměstnanců 

 
 5 z 5 respondentů uvádí, že by ergoterapie na oddělení byla potřebná zejména u pacientek 

s výraznějším deficitem v oblasti motorických i kognitivních funkcí. 3 z 5 respondentů  

si představuje, že by ergoterapeut mohl na oddělení pracovat v rámci tréninku kognitivních 

funkcí. ,,Umím si představit, že by ergoterapeut mohl pracovat u pacientek s těžším kognitivním 

deficitem, například trénink pozornosti na počítači, bylo by to vhodné i v doléčování, kdysi tady  

o to byla snaha, ale zkrachovalo to z personálních důvodů.“ (respondent č. 3) 

,,Myslím si, že bychom ergoterapii uplatnili při tréninku kognitivních funkcí, protože důsledkem 

jakékoliv závislosti dochází k poškození kognice. Ideální by bylo, kdyby se udělal hlubší 

kognitivní screening, abychom měli představu, jak na tom pacientky kognitivně jsou a do jaké 

míry to odpovídá předchozímu vzdělání.“ (respondent č. 4) 

2 z 5 respondentů si myslí, že by ergoterapeut mohl na oddělení pracovat v rámci soběstačnosti, 

konkrétně v oblasti mobility u pacientek seniorského věku nebo u pacientek se sníženou 

hybností, avšak pacientky s těmito potížemi se na pracovišti nevyskytují často. ,,Také by bylo 

možné, aby ergoterapeut u více nesoběstačných pacientů s těžším kognitivním nebo motorickým 
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deficitem dělal něco jako individuální vedení. Měli jsme pacientky, u kterých byla nutná dopomoc 

- osobní asistence z řad pacientek nebo jim asistovala pracovní terapeutka. Takové pacientky 

jsou pak náročné pro sestřičky, ergoterapeut by jim práci hodně usnadnil.“ (respondent č. 3) 

,, ... co se týče motorických deficitů, stává se, že máme pacientky po operacích, pacientky 

seniorského věku s horší mobilitou nebo také pacientky s polyneuropatií.“ (respondent č. 5) 

Dále respondenti uvádí uplatnění práce ergoterapeuta na pracovišti v oblasti nacvičování 

pracovních návyků během pracovní terapie. Ergoterapeut by dle respondentů mohl pomáhat 

pacientkám v přípravě programu vycházek, případně pacientky doprovázet na některé náročnější 

aktivity (např. soudní jednání). Dle respondentů by ergoterapeut mohl vést komplexní pracovní 

rehabilitaci.  

,, ... myslím, že by byla potřebná například v rámci nacvičování pracovních návyků, rozvoji 

tvořivosti, podpory sebehodnocení, uspokojení z činnosti nebo jako zájmová aktivita.“ 

(respondent č. 2) 

,, ... máme tady pracovní terapii, která vzdáleně připomíná ergoterapii. Pacientky tady učíme mít 

radost i z manuální práce, musí si sestavit denní program tak, aby tam byl odpočinek,  

ale i nějaká práce.“ (respondent č. 5) 

Respondenti navrhují, aby ergoterapeut na pracovišti prováděl vstupní a výstupní 

ergoterapeutické vyšetření a porovnával je. 

2.3.3. Problematické oblasti pacientek a možnost ergoterapeutické intervence 

 

 Na oddělení se léčí pacientky se všemi možnými typy látkových závislostí. ,,Máme 

pacientky závislé na legálních i nelegálních drogách. Jedná se zejména o alkohol, stimulační 

drogy, nejčastěji pervitin, marihuana, různé léky a všechno s kritériem závislosti. Myslím, 

že v minulosti jsme měli jednu pacientku závislou na  patologickém hráčství.“ (respondent č. 1) 

Některým pacientkám jsou diagnostikovány i přidružené duální diagnózy.  

,, ... nejčastěji jsou to úzkostně depresivní nebo depresivní poruchy, panické ataky a různé druhy 

fobií. Setkali jsme se již i s bipolární poruchou osobnosti. Co se týče psychotických poruch, jako 

je například schizofrenie, na to se nespecializujeme. Často řešíme poruchy nálad, které jsou 

často ovlivněné právě užíváním.“ (respondent č. 1) 
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Škála somatických onemocnění pacientek na ženském lůžkovém oddělení je široká, například 

diabetes mellitus, roztroušená skleróza, hypertenze, jaterní onemocnění, dýchací obtíže. ,,Budeme 

mít pacientku s výměnou všech kloubů na jedné noze.“ (respondent č. 3) 

 ,,Měli jsme již i pacientky chodící o berlích.“ (respondent č. 5) 

 ,,Jednou jsme měli nevidomou pacientku.“ (respondent č. 3) 

 Pacientky mohou mít specifické potíže ve všech oblastech, které tvoří oblasti 

ergoterapeutické intervence. Tyto oblasti vycházejí ze systému ergoterapeutické praxe (AOTA, 

2002).  

2.3.3.1. Problematické oblasti pacientek v oblasti výkonu všedních denních činností 

 

 Problematické oblasti pacientek v oblasti výkonu všedních denních činností nejsou velmi 

výrazné, 3 z 5 respondentů uvádí, že pacientky nemají potíže v oblasti výkonu všedních denních 

činností. 2 z 5 respondentů uvádí, že při přidružené komorbiditě poruše příjmu potravy dochází  

k problému se stravováním. 1 z 5 respondentů uvádí potíže v rámci odpočinku a mobility. ,,Co se 

týče odpočinku, některé pacientky odpočívat neumí, některé naopak odpočívají pořád.“ 

(respondent č. 5) 

 5 z 5 respondentů uvádí že tyto potíže jsou řešeny během programu. Těžší motorický deficit, je 

na oddělení řešený individuálním vedením - asistencí z řad personálu nebo pacientek. Tyto 

pacientky jsou pro personál i pacientky časově náročné. Čas na stravování, připadne speciální 

dieta a odpočinek je dán přesně stanoveným denním režimem. Problémy s příjmem potravy  

se probírají během psychoterapií.  

Respondenti uvádí, že léčba by se s ergoterapeutem v týmu stala dostupnější. Ergoterapeutická 

intervence by tedy v případě potřeby byla uplatnitelná v této oblasti. 

2.3.3.2. Problematické oblasti pacientek v oblasti výkonu instrumentálních všedních 

denních činností 

 

 5 z 5 respondentů uvádí, že některé pacientky mají potíže v oblasti výkonu některých 

instrumentálních všedních denních činností. Nejčastější jmenované potíže jsou v oblasti: péče  

o dítě, péče o domácnost a komunikace, další potíže jsou v oblasti péče o sebe a o zdraví. Jeden 
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respondent uvádí možnou potíž v nakupování. ,,Ve výchově a péči o dítě selhávají hodně, některé 

víc, některé méně, některé vůbec.“ (respondent č. 4)  

,,Co se týče nákupu, kdy by šly pacientky moc brzy na nákup, mohl by vzniknout problém.“ 

(respondent č.5) ,,Péče o zdraví a o sebe mají často zanedbanou, u toxikomanů je často 

zanedbaný chrup.“ (respondent č.5) ,,Velký problém mají také v komunikaci, ale je to problém  

ve smyslu stylu komunikace, neumí vyjednávat o věcech a často komunikaci využívají  

na vyjadřování emocí.“ (respondent č. 1) 

 5 z 5 respondentů uvádí, že tyto potíže jsou řešeny částečně během programu pomocí 

psychoterapie, pracovní terapie a také stanovením pravidel. ,,Nácvik těchto dovedností je 

zakomponován do programu, psychoterapií řešíme zejména komunikaci“ (respondent č. 4) 

,,Během pracovní terapie si mohou pacientky vyzkoušet například úklid, obsluhu kavárny, každý 

den je nějaká drobná povinnost, kterou musí vykonat.“ (respondent č. 1) 

,,Výchova dětí se řeší jenom teoreticky, tady se to nacvičit nedá. V případě potřeby se to řeší  

v doléčování nebo jako návaznost dalších služeb.“ (respondent č. 1) 

,,Nakupovat smí pacientky až po šestém týdnu léčby.“ (respondent č. 5) 

Respondenti uvádí, že na základě zjištěných deficitů ztěžujících pacientce zapojení do programu, 

by se ergoterapeut mohl věnovat cíleně individuální rehabilitaci. 

2.3.3.3. Problematické oblasti pacientek v oblasti výkonu zaměstnání/práce  

  

 5 z 5 respondentů uvádí, že některé pacientky mají potíže v oblasti zaměstnání/práce. 

2 z 5 respondentů tvrdí, že obtíže mohou nastat v oblasti hledání práce: ,,Pacientky mají někdy 

nereálné požadavky, domnívají se, že dostanou dobrou práci, i když nemají dokončenou střední 

školu a nikdy nepracovaly.“ (respondent č. 3) 

,,Někdy se naskytne problém, že na to ještě nejsou psychicky připraveny.“ (respondent č. 1) 

Obtíže mohou nastat ve specifických případech i v oblasti získání práce: ,,Při získávání práce je 

problém v regionech, kde jsou nabídky zaměstnání menší, ve větších městech pacientky nemají 

problém najít si zaměstnání.“ (respondent č. 3) 

 ,, ... potíž může nastat, když pacientka způsobila trestný čin.“  

1 z 5 respondentů říká, že obtíže mohou nastat v oblasti výkonu práce: ,,U některých, hlavně u 

toxikomanů, si neumím představit, kde budou pracovat a jak budou pracovat.“ (respondent č. 5)  
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Tyto potíže jsou specifické pro jednotlivé pacientky, avšak všichni respondenti uvádějí,  

že po léčbě si většina pacientek bez výrazných potíží najde novou práci nebo se vrátí  

do původního zaměstnání. Problémy jsou řešeny během terapeutických komunit a posledních 14 

dnů léčby, které jsou speciálně přizpůsobeny na hledání práce pro pacientky.  

Respondenti v této oblasti uvádí možnou ergoterapeutickou intervenci, ve formě vedení 

komplexní pracovní rehabilitace. 

2.3.3.4. Problematické oblasti pacientek v oblasti trávení volného času 

  

 5 z 5 respondentů uvádí, že některé pacientky mají potíže v oblasti trávení volného času. 

Volný čas pacientek byl většinou tvořen užíváním drogy nebo procesy s tím související, otázka 

volného času je pravidelně řešena během terapeutických komunit. ,,Řešíme to formou programu, 

který tady mají nastavený a pacientky neustále motivujeme k tomu, aby si svůj program dělaly  

i ve volném čase. Náš program je nastaven tak, že toho volného času tolik není, ale přece tam 

nějaký je. Pacientky si často plánují různé kondiční cvičení, začnou si svůj volný čas postupně 

vyplňovat, je to tématem skoro každé terapeutické skupiny, každého individuálního pohovoru, 

např. jak předejít nudě.“ (respondent č. 1) 

,,V rámci pracovní terapie pacientkám nabízíme, aby si našli nové zájmy a koníčky (šití, čtení  

a jóga).“ (respondent č. 2) 

Jeden respondent uvádí, že témata, které se týkají projednávání víkendových vycházek, kde si 

musejí pacientky předem naplánovat svůj volný čas, jsou velmi časté na skupinových terapiích  

a tak zabírají čas „pravé psychoterapii“. 

Ergoterapeut by tedy v této oblasti dle respondentů našel uplatnění.  

2.3.3.5. Problematické oblasti pacientek v oblasti sociální participace 

 

 5 z 5 respondentů uvádí, že některé pacientky mají potíže v oblasti sociální participace, 

nejčastěji jsou to narušené rodinné vztahy, někdy i vztahy pracovní, nebo vztahy v rámci 

kolektivu na oddělení. ,,Drogy je vyřadí z fungování v rodině. Mají omezené schopnosti zvládat 

činnosti a komunikaci s okolím.“ (respondent č. 4) Problémy jsou řešeny během skupinových 

komunit, individuálních rozhovorů, víkendových vycházek nebo v rámci rodinné terapie. 
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Ergoterapeutická intervence tedy v této oblasti dle respondentů není potřebná, protože řešení 

těchto potíží je v rámci tříměsíční léčby zakomponované do všech částí programu.  

2.3.3.6. Problematické oblasti pacientek v oblasti kognitivních funkcí 

 

 Na základě výsledků kapitoly 2.3.2., jsem se do této kapitoly rozhodla zařadit také 

problémy pacientek v oblasti kognitivních funkcí. 5 z 5 respondentů uvádí, že některé pacientky 

mají potíže v oblasti kognitivních funkcí, nejvíc s oblasti pozornosti a krátkodobé paměti.  

,,Problematická je krátkodobá paměť, vštípivost, výbavnost, plánování, organizování a 

realizování činnosti, utřídění priorit, časová organizace, pozornost asi nejvíc.“ (respondent č. 3) 

 ,,Pozornost zejména na začátku léčby, koncentrace na nějaký program je problematická.“ 

(respondent č. 1) 

 ,, ... také dochází k misinterpretaci vjemů.“ (respondent č. 4) Trénink kognitivních funkcí, 

zejména paměti, je řešen částečně formou programu, který pacientky mají jednou týdně.  

Jedná se o 45minutovou skupinovou přednášku, ze které si musí zapamatovat co nejvíce 

informací a následně jsou přezkoušené formou testu. Poté píšou pacientky druhý test, který je 

zaměřený spíše na paměť dlouhodobou. Pacientky mají týden na nastudování materiálu,  

ze kterého je test vytvořen. Pacientky mají během léčby v rámci kolektivu různé funkce 

(předsedkyně, místopředsedkyně, sporťák, atd.), které přinášejí mnohé povinnosti. Pacientky si je 

musí zapamatovat a v správný čas vykonávat. I takto pacientky v rámci programu trénují 

dlouhodobou paměť. Avšak individuální forma tréninku kognitivních funkcí se na pracovišti 

neprovádí. Ergoterapeutická intervence by tedy dle respondentů byla uplatnitelná zejména v této 

oblasti. 

 

2.4. Návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. 

LF UK a VFN v Praze 

 

 Z předchozí kapitoly tedy vyplývá, že ergoterapeut má uplatnění na ženském lůžkovém 

oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze zejména v oblasti kognitivních funkcí,  
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v případě výskytu pacientek s těžším motorickým deficitem v oblasti soběstačnosti a také  

v oblasti trávení volného času. 

 Pacientky mají každý den naplánovaný denní program od 6:15 h do 22:00 h, přičemž 

skupinový terapeutický program probíhá ráno od 8:30 h do 11:30 h a odpoledne od 13:00 h  

do 16:00 h. Terapeutický program je tvořený ranní komunitou, skupinovými psychoterapiemi, 

relaxační skupinou a pracovní terapií. Program je na každý den přesně daný a pro pacientky 

povinný, avšak pacientky mají i volný čas. Proto si myslím, že by ergoterapeut mohl na oddělení 

pracovat jenom na poloviční úvazek, přičemž ergoterapeut by se účastnil ranních komunit (těchto 

komunit se účastní celý terapeutický a ošetřovatelský tým) a individuální ergoterapii by mohl 

vykonávat buď během času vyčleněného na pracovní terapii, ve volném čase pacientek 

(pacientky mají ve svém volném čase individuální terapie se psychology, lékařem nebo  

s adiktologem) nebo by v případě potřeby bylo vyčleněno místo na ergoterapii v denním 

programu pacientek. Jak uvádí respondenti, přesný čas délky terapie by byl vymezen dle potřeb 

pacientek.  

Ergoterapeut jako člen týmu tohoto oddělení, již při příjmu nové pacientky na základě všech 

dostupných informací a doporučení lékaře, rozhodne o přijetí pacientky k dalšímu 

ergoterapeutickému vyšetření. Prioritou pro příjem pacientky na ergoterapii jsou problémy  

v provádění aktivit soběstačnosti, produktivity nebo volného času. Podmínkou přijetí pacientky 

na ergoterapii je i její zdravotní stav, který ji dovoluje zúčastnit se nabízeného ergoterapeutického 

programu. Při příjmu pacientky se tedy rozhodne, jestli bude zapotřebí připravit náročnější 

terapeutický program, nebo půjde o krátkodobou a omezenou intervenci ze strany ergoterapeuta 

(Krivošíková, 2011). Na základě výsledků v kapitole 2.3.3. Problematické oblasti pacientek  

a možnost ergoterapeutické intervence, krátkodobá intervence u pacientek na tomto oddělení, 

může probíhat v rámci soběstačnosti u pacientek s těžším motorickým deficitem a v oblasti 

výkonu práce, dlouhodobá ergoterapeutická intervence je možná u pacientek v oblasti vyšetření  

a nácviku poškozených kognitivních funkcí a v oblasti trávení volného času. Návrh formuláře  

pro vstupní ergoterapeutické vyšetření popisuji v kapitole 2.5.  

2.4.1. Návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách v oblasti soběstačnosti 

 

 Na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze tudíž 
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navrhuji práci ergoterapeuta v již zmiňované oblasti soběstačnosti. Jako vyšetření navrhuji použít 

Barthel index. Barthel index je rychle screeningové vyšetření, hodnotící soběstačnost z hlediska 

motorických funkcí, přičemž soběstačnost pacientek tohoto oddělení není obvykle výrazně 

omezena. Proto si myslím, že není nutné detailnější vyšetření soběstačnosti. Jako další doplňující 

vyšetření před zahájením plánování terapie navrhuji vyplnění Kanadského hodnocení výkonu 

zaměstnání (The Canadian Occupational Performance, COPM). COPM umožňuje jednotlivcům 

identifikovat a prioritně ohodnotit každodenní problémy, které omezují nebo ovlivňují jejich 

výkon v každodenním životě. COPM se zaměřuje na pracovní výkon ve všech oblastech života, 

včetně péče o sebe, volného času a produktivity. Pacient si tedy sám určuje oblasti, na kterých 

chce v průběhu terapií pracovat (www.thecopm.ca). Podle výsledků vstupního vyšetření a priorit 

pacientky uvedených v COPM by ergoterapeut zvolil vhodnou terapii směrující k cíli pacientky. 

Co se týče ergoterapeutické intervence, v případě zhoršené mobility může ergoterapeut 

doporučit kompenzační pomůcku, edukovat pacientku o používání pomůcky a následně 

uskutečnit nácvik jejího používání. Prostory oddělení jsou bariérové, proto navrhuji spolupráci 

ergoterapeuta a ostatních členů týmu, pro vytvoření vhodného alternativního prostředí  

pro pacientku. Při řešení smyslových poruch vycházím z poruch, které se na pracovišti již 

vyskytly, avšak do budoucna se nedá vyloučit i přítomnost jiných  smyslových vad. Ergoterapeut  

u slabozrakých pacientek použije různé optické pomůcky nebo navrhne změnu pracovního 

prostředí s kompenzačními pomůckami. U nevidomých by ergoterapeut se měl zaměřit na návrh 

kompenzačních strategií pro usnadnění pobytu v tomto zařízení. Cílem ergoterapeuta by tedy 

bylo zvýšení dostupnosti léčby na tomto oddělení pro pacientky s těžším motorických nebo 

smyslovým deficitem. 

2.4.2. Návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách v oblasti výkonu instrumentálních všedních denních činností 

 

 Pacientky ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

mohou mít problém v následujících oblastech výkonu instrumentálních všedních denních 

činností: komunikace, péče o dítě, péče o domácnost, péče o sebe a o zdraví, možná potíž  

v nakupování. Terapeutický tým tohoto oddělení používá jako hlavní terapeutický prostředek 

mluvení, tedy psychoterapii. Ergoterapeuti právě naopak využívají aktivity reálného života  
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v přirozeném prostředí k řešení činností a rolí, které se v důsledku závislosti staly nefunkční 

(Davis et al., 2005). Proto navrhuji použít na tomto oddělení v rámci ergoterapeutické intervence 

analýzu aktivity, stupňování a adaptaci aktivity. Jako aktivitu navrhuji použít konkrétní 

modelovou situaci, kterou ergoterapeut navrhne, a jejím obsahem bude konkrétní problematická 

oblast pacientky. Tato aktivita by vyžadovala multidisciplinární spolupráci s psychologem, 

adiktologem nebo psychiatrem, který by zhodnotil, zda je pacientka již po absolvování několika 

předchozích psychoterapiích připravená na modelovou situaci. V rámci stupňování aktivity 

navrhuji přenesení teto situace do reálného života mimo prostory ženského lůžkového oddělení. 

Tato forma terapie by přinesla pacientce i celému týmu náhled na řešení problémů pacientky  

v reálných stresových situacích. Pacientka by se tudíž na základě této zkušenosti mohla během 

následujících psychoterapií soustředit na řešení problematických oblastí, které se objevily  

při provádění této aktivity v reálném životě. I v oblasti výkonu instrumentálních všedních 

denních činností navrhuji před zahájením plánování terapie vyplnění hodnocení COPM. 

2.4.3. Návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách v oblasti výkonu zaměstnání/práce 

 
 Problémy pacientek v oblasti výkonu práce jsou řešeny zejména posledních 14 dnů léčby, 

které jsou speciálně přizpůsobeny na hledání práce pro pacientky. Pacientky během dne opouštějí 

prostory lůžkového oddělení a hledají si práci v terénu. V případě, že by měly pacientky potíže 

při hledání nebo získání práce, navrhuji poskytnutí pracovní rehabilitace. V rámci pracovní 

rehabilitace, ergoterapeut pacientce pomůže vyhledat smysluplnou práci na základě jejích cílů, 

zájmů, dovedností a kvalifikace. V oblasti získání práce se ergoterapeut zaměří na dílčí 

problematické činnosti jako je psaní životopisu, nácvik vstupního pohovoru, nácvik komunikace 

nebo asistence a pomoc pacientce při vstupním pohovore. V případě obtíží v oblasti výkonu 

práce, ergoterapeut využije například modelové aktivity pro nácvik konkrétní pracovní činnosti,  

v případe potřeby pacientku doprovodí do zaměstnání, zhodnotí problematické oblasti přímo  

v pracovním prostředí a navrhne řešení, eventuálně ergoterapeut pacientce doporučí ambulantní 

formu ergoterapie.  
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2.4.4. Návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách v oblasti trávení volného času a denního režimu 

 

 Oblast volného času je jednou z domén ergoterapeutů. Jak upozorňuje Švestková (2008), 

právě ucelená rehabilitace by se měla zabývat i volným časem. Téma volného času je na ženském 

lůžkové oddělení 1. LF UK a VFN v Praze probíráno na skupinových terapiích s psychologem, 

psychiatrem nebo s adiktologem. Dle respondentů by ergoterapeut měl uplatnění v skupinových 

nebo individuálních terapiích s touto řešenou problematikou.  

Proto v návrhu vstupního ergoterapeutického vyšetření uvádím vyšetření s názvem režim dne  

a zájmové činnosti. Jelikož režim dne a zájmové činnosti pacientek tohoto oddělení byly  

před léčbou výrazně ovlivněny užíváním návykové látky a procesy s tím souvisejícími, zvolila 

jsem jako návrh ergoterapeutické intervence dva konkrétní nestandardizované dotazníky.  

Jsou to dotazníky Struktura dne a Dotazník zájmů. Dotazník s názvem Struktura dne by 

pacientkám a ergoterapeutovi pomohl v zmapování dosavadního denního režimu pacientky, 

součástí dotazníku je také hodnocení obliby jednotlivých činností, spokojenosti s prováděním 

jednotlivých činností a otázka, jak a co by chtěla pacientka v rámci těchto činností změnit.  

Na základě vyplnění Struktury dne by ergoterapeut zmapoval konkrétní problematické a rizikové 

části dne, tyto zmapované problematické oblasti a možná řešení z ergoterapeutického hlediska by 

ergoterapeut přinesl jako téma na skupinovou psychoterapii vedenou psychologem, adiktologem 

nebo psychiatrem. Navrhuji ergoterapeutickou intervenci při plánování struktury dne týkající se 

víkendové vycházky. Tato intervence by ulehčila práci ostatních terapeutů, který by nemuseli 

řešit výběr vhodných aktivit. Tento navržený program by řešili následně z psychoterapeutického 

hlediska. Dále navrhuji ergoterapeutickou intervenci při plánování struktury dne během volných 

víkendů pacientek trávených na oddělení. Dle cílů pacientky vycházejících ze vstupního 

vyšetření, by ergoterapeut případně  pacientce zadal úkoly a následně vyhodnotil jejich plnění.  

Co se týče provádění rekreačních a volnočasových aktivit, navrhuji působení ergoterapeuta  

na oddělení v rámci kondiční ergoterapie. Ta má za úkol odpoutat pozornost pacientky  

od nepříznivého vlivu onemocnění a od nepříznivých vlivů hospitalizace, snaží se udržet dobrou 

duševní a fyzickou pohodu (Krivošíková, 2011). Po vyhodnocení Dotazníku zájmů by 

ergoterapeut kladl důraz především na výběr aktivit, o které se pacientky zajímají a na které by se 
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chtěly zaměřit v sestavování rehabilitačního plánu. Výběr těchto aktivit pak jednotlivé pacientky 

mohou využít i při plánování víkendových vycházek nebo víkendového programu na oddělení.  

V rámci multidisciplinární spolupráce, a to konkrétně s pracovní terapeutkou, která se věnuje  

na tomto oddělení volnočasovým aktivitám, by ergoterapeut prodiskutoval na základě 

vyhodnocení Dotazníků zájmů výběr smysluplných aktivit na pracovní terapii.  

2.4.5. Návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách v oblasti rehabilitace kognitivních funkcí 

 

 V oblasti kognice mohou mít pacientky ženského lůžkového oddělení 1. LF UK a VFN  

v Praze potíže s pozorností, krátkodobou i dlouhodobou pamětí (vštípivost, výbavnost)  

a exekutivními funkcemi (plánování, organizování a realizování činnosti, utřídění priorit, časová 

organizace, sebekontrola, náhled). Ergoterapeut vychází při sestavování plánu tréninku 

kognitivních funkcí především z výsledků psychologického vyšetření, ale současně používá i své 

vlastní diagnostické postupy (Švestková, Svěcená, 2013). Proto je nutná spolupráce ergoterapeuta  

s psychologem. Psycholog na oddělení provádí specifické psychologické testování jen  

u problematických pacientek, na žádost lékaře. Proto jsem do návrhu vstupního 

ergoterapeutického vyšetření zařadila Montrealský kognitivní test. Montrealský kognitivní test 

(MoCA) jsem zvolila, protože je to volně dostupný screeningový test a není nutné zakoupení 

licence. MoCA je rychlý nástroj na zachycení mírné kognitivní poruchy a dle oficiální stránky 

mocatest.org je tento test vhodný i pro lidi se závislostí, potvrzuje to i Copersini (2009) ve studii 

zaměřené na využití testu MoCA u lidí se závislostí. Tento test hodnotí odlišné oblasti 

poznávacích funkcí: pozornost a koncentraci, exekutivní funkce, paměť, jazyk, vizuálně-

konstrukční schopnosti, konceptualizaci, počítání a orientaci (mocatest.org).  

Po vyhodnocení výstupního vyšetření navrhuji, aby ergoterapeut po domluvě s psychologem  

a psychiatrem prováděl buď individuální terapie nebo při větším počtu pacientek s podobnými 

výsledky i terapie v malých skupinách.  

Před zahájením plánování terapie navrhuji také provést Kanadské hodnocení výkonu zaměstnání 

(The Canadian Occupational Performance, COPM). Podle výsledků hodnocení COPM 

ergoterapeut zvolí vhodnou terapii směřující k cíli pacientky. 
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Při tréninku kognitivních funkcí navrhuji použít léčebný nebo adaptační přístup.  

V rámci adaptačního přístupu by ergoterapeut mohl použít vnitřní strategie, což jsou 

mnemotechnické pomůcky, vizualizace, asociace, aktivní rozpomínání, vnitřní nápovědy nebo 

psychickou podporu, také je možné je použít v kombinaci s vnějšími strategiemi, kde patří 

například zavedení diářů, kalendáře nebo použití různých plánovačů. Ergoterapeut může použít 

různé pomůcky, od úkolů tužka-papír po trénink praktických činností. K tréninku praktických 

činností navrhuji využít například nácvik práce v kavárně. Práci v kavárně ergoterapeut využije  

na procvičování paměti, pozornosti, prostorové orientace a posloupnosti.  

Na oddělení je možné využít také počítačovou rehabilitaci kognitivních funkcí, protože jak jsem 

se již zmínila v kapitole 2.3.2 Uplatnění ergoterapie na pracovišti z pohledu zaměstnanců,  

na oddělení je počítač, na kterém již v minulosti byla snaha o kognitivní trénink.  

Existují programy, které poskytují komplexní hodnocení výkonu tréninku kognitivních funkcí, 

automaticky se adaptují specifickým potřebám pacientek a ergoterapeut díky nim sleduje také 

zlepšování výkonu. Ergoterapeut by na nich mohl nastavit individuální trénink, přiměřený stupeň 

obtížnosti a program by pacientkám poskytl objektivní bezprostřední zpětnou vazbu, což má vliv 

na prohlubování náhledu pacienta. Jsou to následující programy: Neurop, RehaCOM nebo Happy 

Neuron, tyto programy jsou však placené a jejich cenové relace jsou poměrně vysoké.  

Proto navrhuji, na pracovišti využít spíše programy poskytující kognitivní trénink, které jsou 

veřejně dostupné a bezplatné, jsou to: www.treninkpameti.com, www.vzpominkovi.cz nebo 

www.mozkocvicna.cz. Tyto internetové zdroje mohou sloužit jako bezplatná varianta 

počítačového kognitivního tréninku. Ergoterapeut by zakomponoval počítačovou rehabilitaci  

do celkové terapie - vybral vhodný test na konkrétní postiženou kognitivní funkci, vysvětlil by 

pacientce cíl tohoto cvičení a také by pacientce poskytl zpětnou vazbu a hodnocení. 

Cílený trénink pozornosti a paměti má na oddělení přednostní postavení, protože jak uvádí 

respondenti ,,pacientky mají největší deficity v rámci pozornosti a paměti. Pozornost zejména 

na začátku léčby, koncentrace na nějaký program je problematická.“ Pozornost je nutné udržet 

při každé denní činnosti, poruchy pozornosti a paměti mohou negativně ovlivnit celkovou 

schopnost pacientky vykonávat činnost a učit se nové věci. 

Myslím, že u pacientek s individuálními potížemi v oblasti kognice, vyšetření kognitivních 

funkcí a následná terapie pomůže při celkovém léčebném procesu. Díky výsledkům vstupního, 
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průběžného a výstupního hodnocení ergoterapeut může určit prognózu zlepšení do budoucnosti  

a doporučit následnou ergoterapii v doléčování.  

S ergoterapeutem v týmu by se léčba stala dostupnější i pro pacientky s těžším kognitivním 

deficitem. 

 

2.5. Návrh vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí  

na návykových látkách léčených na ženském lůžkovém oddělení Kliniky 

adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze   

 
 Vzhledem k tomu, že na výše zmíněných oblastech, ve kterých jsou pacienti limitování, 

se dá pracovat na základě vstupního vyšetření, přikládám návrh formuláře na vstupní vyšetření. 

Tento formulář obsahuje již navržené instrumenty a nástroje, na kterých se dá následně stavět 

terapie. 

Při návrhu tohoto vstupního ergoterapeutického vyšetření jsem se inspirovala vstupním 

ergoterapeutickým vyšetřením, které se používá na Klinice rehabilitačního lékařství VFN v Praze 

a 1. LF UK. Toto vstupní ergoterapeutické vyšetření jsem zvolila, protože jsem se s ním ve své 

praxi již setkala a měla jsem možnost s ním pracovat. Toto vyšetření jsem přizpůsobila 

podmínkám adiktologické problematiky ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie. 

Myslím si, že je přehledné a obsahuje všechny položky, které je potřebné hodnotit i u pacientů  

se závislostí. Tento formulář přikládám jako přílohu č. 6. 
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3. DISKUZE 
 

 Ve své bakalářské práci se zabývám tématem ergoterapie v adiktologii. Ergoterapie má 

jedinečnou pozici umožňující pomoct lidem, kteří podstupují léčbu spojenou s užíváním 

návykových látek a pomoct jim obnovit role a identity, které jsou pro ně nejvýznamnější (Opp, 

2019). I přesto je uplatnění ergoterapie v adiktologii v České republice velmi málo využívané.  

 

 Sběr dat pro teoretickou část mé bakalářské práce byl velmi obtížný. Dovolím si říct,  

že česká literatura s tématem ergoterapie v adiktologii téměř neexistuje. Musela jsem tedy 

vycházet z literatury zahraniční, kde existuje několik studií a článků, které se zabývají touto 

tematikou. 

 Existuje velký rozdíl mezi články, které jsou starší a těmi, které jsou aktuální. Ve starších 

článcích se projevuje snaha o začlenění ergoterapeutů do léčby závislosti. Podle Buijsse et al. 

(1999) je model intervence zaměřen na pacienta a rozděluje přístup na jednotlivce, funkce, ADL 

a prostředí. Nepoukazují na riziko relapsu a sníženou kvalitu života u jedinců. Na druhé straně 

studie ze Scandinavian Journal of Occupational Therapy z roku 2012 měří, jak může ztráta účasti 

na každodenních činnostech snížit kvalitu života a pocit osobní pohody člověka (Hoxmark et al., 

2012). Další pohled na roli ergoterapeuta u lidí se závislostí, uvádí Kieper (2016), který ve své 

publikaci podrobně popisuje roli a celkový přínos ergoterapeutů v různých oblastech adiktologie 

jako je harm reduction, prevence relapsu, ergoterapie v rezidenční léčbě závislosti, atd. Role 

ergoterapeuta je v této knize podložená nejnovějšími důkazy o této problematice. Dalším 

důvodem proč byla táto publikace jedním z hlavních zdrojů pro zpracování teoretické části práce 

je to, že starší články dělí alkohol a drogovou závislost na dvě různé nemoci, a proto rozdělují 

proces rehabilitace. V dnešní době se však tyto závislosti nedělí a jedná se o poruchy z užívání 

návykových látek nebo návykové poruchy a jejich rehabilitační proces se neliší (Buijsse et al., 

1999; Lindsay 1983; Wasmuth, 2016). Kieper (2016) tedy ve své publikaci nerozděluje proces 

rehabilitace.  

 Dalším zdrojem, který jsem využila na objasnění ergoterapeutických technik používaných 

při prevenci relapsu u pacientů se závislostí byl souhrnný článek od Gutmana. Ten byl sice 

publikován již v roce 2006, avšak neexistuje mnoho veřejně dostupných zdrojů, které by 
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popisovaly techniky prevence relapsu používané v rámci ergoterapeutické intervence  

na praktické případové studii. 

Ačkoliv výzkumů na téma ergoterapie v léčbě závislostí není mnoho, je třeba říct, že ergoterapie 

je využitelná v adiktologické sféře.  

 

 V rámci praktické části mé bakalářské práce jsem si stanovila výzkumnou otázku: Zjistit 

jaké uplatnění má ergoterapeut na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK  

a VFN v Praze. Pro získání odpovědi na výzkumnou otázku jsem prováděla rozhovory  

s multidisciplinárním týmem ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie. Hlavní 

podmínkou bylo, že respondent musí být zaměstnancem ženského lůžkového oddělení Kliniky 

adiktologie  

1. LF UK a VFN v Praze a musí pracovat přímo s pacientkami se závislostí, které se na tomto 

oddělení léčí a také dobrovolný zájem zúčastnit se. Avšak je nutné zmínit, že tato kritéria nebyla 

dost přesná, protože jeden z respondentů, tj. pracovní terapeutka, na oddělení pracuje teprve dva 

měsíce, a proto se v dané problematice zatím stoprocentně neorientuje. I když ve své praxi již 

spolupracovala s ergoterapeuty, tak si myslím, že její odpovědi mohou být mírně zkreslené a tým 

částečně ovlivnit i výsledek mé práce. Proto usuzuji, že by bylo vhodné i kritérium minimálně 

roční praxe na tomto oddělení.  

Výsledky mohou být také ovlivněny počtem dotazovaných, jelikož multidisciplinární tým je 

tvořený ještě dalšími pracovníky.  

 

 Ve výsledném návrhu zapojení ergoterapeuta uvádím, že ergoterapeut by mohl  

na ženském lůžkovém oddělení pracovat jenom na poloviční úvazek. V případě, že by ergoterapie 

byla zařazena do programu ve všech sférách, které navrhuji, tak si myslím, že by poloviční 

úvazek nebyl dostačující. Dále uvádím, že individuální ergoterapii by bylo možné vykonávat buď 

během času vyčleněného na pracovní terapii, ve volném čase pacientek nebo by v případě 

potřeby bylo vyčleněno místo na ergoterapii v denním programu pacientek. Na základě zpětné 

vazby od respondentů týkajících se tohoto návrhu, bylo zjištěno, že návrh není dobře integrován 

do současného programu oddělení. Bylo by tedy nutné po domluvě se všemi členy týmu najít 

konkrétní místo pro zařazení ergoterapie do programu.  
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 Ve výsledcích rozhovorů jsem předpokládala, že ergoterapeut bude mít uplatnění jen  

v oblasti tréninku kognitivních funkcí, v oblasti výkonu práce a v oblasti trávení volného času. 

Protože jak tvrdí Gould (2010) oblasti mozku a nervové procesy, které jsou základem závislosti, 

se značně překrývají s těmi, které podporují kognitivní funkce, včetně učení, paměti a uvažování. 

S pokračujícím užíváním drog vznikají i kognitivní deficity. Dle Khemiriho (2018) je porucha 

užívání spojena s kognitivními deficity, o kterých se předpokládá, že přispívají k progresi 

onemocnění a zhoršují výsledky léčby. Pro zlepšení kognitivních funkcí se využívá trénink 

pracovní paměti. S tým souvisí i pracovní výkon a provádění volnočasových aktivit jednotlivce, 

protože jednotlivec opomíjí své každodenní aktivity pro užívání drog (Hoxmark et al., 2012).  

Ve výsledcích mě tedy překvapilo, že uplatnění ergoterapeuta je možné i v oblasti soběstačnosti. 

O oblasti soběstačnosti je ve systematickém přehledu nezmiňuje ani Wasmuth (2016),  

který uvádí, že nejčastější ergoterapeutická intervence v oblasti péče o duševní zdraví u lidí se 

závislostí je konkrétně v oblastech volného času,  práce a sociální participace. Naopak dle 

Irouškové (2014) má ergoterapeut u pacientů se závislostí za úkol zvyšovat soběstačnost a tím  

i sebejistotu a sebevědomí, dopomoci k maximální možné soběstačnosti, navrátit tak pacienta  

do společnosti a zlepšit kvalitu jeho života. Ve výsledcích mé práce také uvádím návrh zapojení 

ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách v oblasti 

soběstačnosti, a to s cílem zvýšení dostupnosti léčby na tomto oddělení pro pacientky s těžším 

motorických nebo smyslovým deficitem.  

 

 Na základě odpovědi na výzkumnou otázku jsem vytvořila návrh zapojení ergoterapeuta 

do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, což byl jeden z cílů praktické části práce.  

 Podobný cíl bakalářské práce má i Hálová (2008), přičemž její cíl je zaměřit se  

na možnosti využití ergoterapie a na předpokládanou úlohu, kterou by mohl ergoterapeut  

na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze zastávat. Výsledek 

Hálové (2008) se od mého výsledku liší, autorka uvádí možnou ergoterapeutickou intervenci jen 

při pomoci pacientkám se sestavováním denního režimu a využitím COPM a modelu lidského 

zaměstnávání. Podobnou problematikou se zabývá i Pěničková (2016), která tvrdí,  

že ergoterapeut se u drogově závislých mladistvých pacientů věnuje volnočasovým aktivitám, 

výběru smysluplných činností, které vedou k dosažení cílů jedince a psychologické stránky 
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závislosti se dotýká pouze okrajově, a to tak, že pokračuje v motivačním procesu jedince. 

Ergoterapeut motivuje skrze činnosti, odvádí pozornost od závislosti a podporuje léčebný proces 

psychologa/psychiatra. Iroušková (2014) tvrdí, že u pacientů se závislostí je nutná pomoc  

v obnovování zájmů, kontaktů a ve zprostředkování sociálních interakcí s okolím. Dále se taky 

zmiňuje o nastolení určitého vyváženého denního režimu přes častý nesouhlas a odpor striktně 

dbát na dodržování tohoto režimu.   

Součástí návrhu zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových 

látkách v oblasti trávení volného času a denního režimu, v oblasti soběstačnosti a v oblasti 

výkonu instrumentálních všedních denních činností je doplňující vyšetření Kanadské hodnocení 

výkonu zaměstnání (The Canadian Occupational Performance, COPM). Toto hodnocení využívá 

u pacientů se závislostí i Hálová (2008) a Pěničková (2016). Iroušková (2014) ho v rámci 

vstupního ergoterapeutického vyšetření neprováděla.  

 

 V části návrhu, který pojednává o oblasti trávení volného času, navrhuji působení 

ergoterapeuta na oddělení v rámci kondiční ergoterapie. Ta má za úkol odpoutat pozornost 

pacientky od nepříznivého vlivu onemocnění a od nepříznivých vlivů hospitalizace, snaží se 

udržet dobrou duševní a fyzickou pohodu (Krivošíková, 2011). Dle Krivošíkové (2011) je 

vhodné vybírat takovou činnost, se kterou se jedinec již dříve setkal, která jej zajímá a dělá ji rád. 

Nemělo by se zapomínat i na správnou motivaci pacienta. Jedná se o různé aktivity, například 

rukodělné činnosti, sportovní či pohybové aktivity. Dle některých respondentů, je kondiční 

ergoterapie na oddělení svým způsobem zakomponovaná do pracovní terapie. Avšak v rámci 

pracovní terapie na oddělení, vybírá rekreační aktivity pracovní terapeutka bez ohledu na zájmy 

pacientek. Dále hodnotí pracovní úkoly, které mají pacientky zadány. Nicméně dle vyhlášky  

č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, je to 

právě ergoterapeut, který má kompetenci provádět hodnocení v oblasti pracovních a zájmových 

aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí. Proto si myslím, že by byla v této oblasti 

vhodná multidisciplinární spolupráce, a to konkrétně s pracovní terapeutkou.  

 

 Kognitivní poruchy u pacientů se závislostí mají odhadovanou prevalenci 30–80%. 

Existuje soubor důkazů, které ukazují, že kognitivní porucha u pacientů s poruchami užívání 

návykových látek má významný a negativní dopad na výsledky léčby a terapeutické mechanismy 
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změny. Doposud bylo hledání stručného kognitivního screeningového nástroje citlivého na mírné 

až středně těžké poškození pozorované u těchto pacientů neúspěšné. Současná zjištění však 

ukazují, že MoCA řeší kritickou potřebu výzkumné komunity v oblasti léčby závislosti  

a poskytuje rychlý a přesný screeningový nástroj, který může urychlit vývoj výzkumu v této 

oblasti (Copersino et al., 2009).  Dle Sømhovda (2019) je sice MoCA pro tento účel užitečným 

screeningovým nástrojem, avšak v závěru tvrdí, že budoucí studie by měly zavést konkrétní 

normu pro populaci pacientů s poruchami užívání návykových látek pro MoCA.  

V návrhu vstupního hodnocení kognitivních funkcí uvádím také toto hodnocení. Avšak 

Pěničková (2016) v rámci vstupního ergoterapeutického vyšetření u drogově závislých pacientů 

navrhla a prováděla vyšetření kognitivních funkcí pomocí Addenbrookského kognitivního testu. 

Bylo by tudíž potřebné zjistit, jestli je současná norma MoCA vhodná a dostatečně citlivá i pro 

pacientky na tomto oddělení a jestli by nebylo potřebné jiné specifické vyšetření kognitivních 

funkcí.  

 

V rezidenčním programu pro ženy v USA - Alcohol and Drug Abuse House, kde je součástí 

multidisciplinárního týmu ergoterapeut (Peloquin, 2010; Peloquin, Ciro, 2013), je součástí 

ergoterapeutického programu Skupina pro rozvoj osobnosti a Skupina pro rozvoj dovedností. 

Cíle zahrnují posilování dovedností zvládání, zvládání stresu ve vztahu k výkonu rolí  

a pracovnímu výkonu, vytváření zdravých volnočasových aktivit, zvyšování životních dovedností 

souvisejících s výkonem povolání, rozvoj dovedností pro řešení problémů a zlepšování efektivní 

komunikace. Ergoterapeut v tomto programu také podporuje návrat do práce (Kieper, 2016).  

Dá se tedy shrnout, že ergoterapeut má v tomto rezidenčním programu podobné uplatnění jako 

uvádím v návrhu zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových 

látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, což je také 

rezidenční program pro léčbu závislostí. 

 

 Jako velkou výhodu návrhu uplatnění ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze hodnotím to, že jsem měla možnost tento návrh 

konzultovat s jedním z respondentů osobně a ostatním respondentům jsem tento návrh předložila 

elektronickou formou. Respondenti mi následně poskytli zpětnou vazbu, kterou jsem zvážila  

a doplnila jsem svůj návrh  zapojení ergoterapeuta o některé nápady a podněty respondentů. 
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Myslím si, že díky výsledku mé práce by bylo možné začlenění ergoterapeuta na ženské lůžkové 

oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a ergoterapeut by jako součást 

multidiscpinálniho týmu ulehčil práci nejen zaměstnancům, ale také by přispěl k cílovému efektu 

léčby u pacientek se závislostí. Bylo by však nutné integrovat tento návrh do současného 

programu dle požadavku pracoviště, zaměstnanců a individuálních potřeb pacientek.  

 Nicméně v budoucnu by bylo potřebné tento návrh uplatnění ergoterapeuta a návrh 

vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách léčených  

na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prakticky otestovat 

přímo na oddělení.  

 Další otázkou, kterou by se mohl zabývat jiný výzkum, je, zda návrh uplatnění 

ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze  

a návrh vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách 

léčených na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze,  

je uplatnitelný i na mužském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

nebo na v jiném adiktologickém zařízení.  
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4. ZÁVĚR 
 

 Táto práce mapuje možnosti využití ergoterapie v adiktologii. Vzhledem k tomu,  

že ergoterapie není v České republice běžnou součástí adiktologických oddělení je praktická část 

konkrétně zaměřená na roli ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie  

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

 V teoretické části jsem formulovala teoretické poznatky o adiktologii, podstatné  

z hlediska ergoterapie. Ve své práci jsem se zaměřila na vytvoření souhrnu, který popisuje využití 

ergoterapie v různých sférách adiktologie. Uvedla jsem roli ergoterapeuta ve stručném přehledu 

typů závislostí a jejích komplikacích, dále jsem specifikovala roli ergoterapeuta v hard reduction, 

v screeningu a hodnocení v adiktologii, v terapeutických přístupech používaných v adiktologii  

a následně jsem se zaměřila na využití ergoterapie v prevenci relapsu. V závěru teoretické části 

jsem uvedla specifickou roli ergoterapeuta u vybraných skupin adiktologických pacientů  

a ve vybraných adiktologických zařízeních. Jak vyplývá z teoretické části práce, výkon 

zaměstnávání, kvalita života a pocit osobní pohody je u adiktologických pacientů ohrožen.  

Proto se ergoterapeut zabývá znovunabytím těchto a dalších kvalit života, což může být účinným 

nástrojem proti recidivě. Ergoterapeut má tudíž široké uplatnění v různých oblastech adiktologie.  

 V České republice ergoterapeut není běžnou součásti adiktologických oddělení, i když 

jeho uplatnění v adiktologii má jedinečnou pozici. Cílem praktické části mé bakalářské práce 

tudíž bylo vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí  

na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN  

v Praze a následně vytvořit návrh vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí  

na návykových látkách léčených na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK  

a VFN v Praze. V průběhu výzkumu jsem použila prvky kvalitativního výzkumu s aplikací 

metody pozorování a rozhovoru. Podařilo se mi shromáždit podstatné údaje o fungování  

a pacientkách tohoto oddělení, a tak splnit stanovené cíle. Po obdržení zpětné vazby přímo  

od respondentů na již zmiňovaný návrh zapojení ergoterapeuta považuji cíle za splněné, společně 

i se zodpovězením výzkumné otázky.  

 Na závěr bych chtěla podotknout, že pro zavedení mého návrhu do praxe by bylo vhodné 

tento návrh nejdříve prakticky na oddělení vyzkoušet.   
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
1. LF UK      1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

ADHD          Attention Deficit Hyperactivity Disorder  

                      Hyperkinetický syndrom 

ADL              Activities of daily living 

                      všední denní činnosti 

AIDS             Acquired immunodeficiency syndrome  

                       Syndrom získané imunodeficience 

COPM          Canadian Occupational Performance Measure  

                       Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání 

EMCDDA    Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

FASD             Poruchy fetálního alkoholového spektra  

HIV                Human immunodeficiency virus  

                       Virus lidské imunodeficience 

IADL              Instrumental. Activities of Daily Living  

                           instrumentální všední denní činnosti 

IHRA              International Holocaust Remembrance Alliance 

MDMA          methylendioxymethamfetamin 

MKN              Mezinárodní klasifikace nemocí 

MoCA            Montreal Cognitive Assessment  

                       Montrealský kognitivní test 

NIDA             National Institute on Drug Abuse 

SFTB             Solution-focused brief therapy  

                       Krátká/krátkodobá terapie zaměřená na řešení  

                       Přístup zaměření na řešení 

THC               tetrahydrokannabinol 

USA               Spojené státy americké  

VFN               Všeobecná fakultní nemocnice 
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8. PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 – Hlavní principy SFBT  

Když to není rozbité, nespravuj to. Pokud neexistuje problém, není terapie potřebná. (Neukrug, 

2010) 

Když to funguje, dělej toho víc. Role terapeuta je v povzbuzování pacienta v tom, co už funguje,  

a v pomoci udržet změny, kterých se mu podařilo dosáhnout.  

Když to nefunguje, dělej něco jiného. Pokud v pacientově životě nebo při terapeutické práci něco 

nefunguje, není smyslem stále to opakovat, dokud to nezafunguje, ale opustit to a najít jiné 

fungující řešení.  

Malé kroky mohou vést k velkým změnám. SFBT stojí na přesvědčení, že jakákoliv malá změna 

může vyvolat další větší změnu. (De Shazer a kol., 2011) 

Řešení se nutně nemusí vztahovat k problému. SFBT se zaměřuje především na přítomnost  

a budoucnost a na hledání řešení, ne rozvíjení problému.  

Jazyk užívaný k rozvoji řešení se odlišuje od jazyka, jímž se popisuje problém. V jazyce 

popisujícím řešení se objevuje více prvků pozitivních (nadějných) a takový jazyk poukazuje  

na pomíjivost problému.  

K žádným problémům nedochází neustále; vždy existují výjimky, kterých lze využít. Lidé mohou 

mluvit o výjimkách svých problémů, které vedou k malých změnám. (Zatloukal, nedatováno) 

Budoucnost lze vytvářet i o ní vyjednávat. Lidé nejsou uzamčeni ve svých předchozích životních 

rolích. Lidé si mohou svůj život vytvářet podle svých představ a budoucnost je nadějná. (De 

Shazer a kol., 2011) 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 

Pro výzkumný projekt: Bakalářská práce – Ergoterapie v adiktologii 

 

Období realizace: únor 2019 

 

Řešitelé projektu: Andrea Rybárová 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je na základě 

rozhovorů s pracovníky ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN  

v Praze vytvořit: je vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se 

závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK  

a VFN v Praze. Sběr dat pro potřeby výzkumu bakalářské práce je realizován formou přibližně 

třiceti minutového rozhovoru, který je anonymní a jehož obsah bude použit pouze ke studijním  

a vědeckým účelům. Rozhovor bude nahráván a následně zpracován. Zvukový záznam rozhovoru 

nebude poskytnut třetím stranám a po přepsání bude vymazán. Transkripce bude přístupná pouze 

komisi u obhajoby bakalářské práce, jinak nikomu až na části citovány v textu práce, který bude 

volně dostupný online. Z účasti na studii pro Vás nevyplývají žádná rizika. Pokud s účastí na 

projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže uvedeným prohlášením. 

 
Prohlášení 

 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu mne informovala 

o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu 

používány, podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na projektu vyplývají. 

Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že výsledky 

výzkumu mohou být anonymně publikovány. 

 
Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a jsem 

možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a potřebné vědět. 

Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informován/a, že mám 

možnost kdykoliv od spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu. 
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Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,  

z nichž jeden obdrží moje osoba a druhý řešitel projektu. 

 
Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu:_________________________________________ 

 

V_____________________dne:_________________________________________________ 
 
 
 
 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu: ______________________________________ 

 

 

V_____________________________dne:__________________________________________ 
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Příloha č. 3 – Dotazník zájmů 
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Zdroj: informační bulletin 1/2009, České asociace ergoterapeutů 
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Příloha č. 4 – Struktura dne 
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Zdroj: informační bulletin 1/2009, Česká asociace ergoterapeutů 
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Příloha č. 5 – Seznam otázek pro respondenty  

 

1) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVIŠTĚ  

a. Kolik je na ženském lůžkovém oddělení hospitalizováno pacientek? 

b. S jakými druhy závislostí se na ženském lůžkovém oddělení pacientky léčí? 

c. Jsou hospitalizovaným pacientkám diagnostikovány duální diagnózy?  

d. Mají hospitalizované pacientky diagnostikovány jiné důležité diagnózy?  

e. Kdo tvoří multidisciplinární tým na ženském lůžkovém oddělení? 

f. Kolik je na ženském lůžkovém oddělení terapeutických místností?  

g. Mohou ambulantní pacientky docházet a účastnit se programu ženského lůžkového 

oddělení?  

h. Mohou pacientky hospitalizované na ženském lůžkovém oddělení docházet a účastnit se 

ambulantního programu?  

i. Je nebo v minulosti byl, na ženském lůžkovém oddělení zaměstnaný ergoterapeut?  

 

2)  PŘEDSTAVA ZAMĚSTNANCŮ O ERGOTERAPII  

a. Setkali jste se ve své praxi již s oborem ergoterapie?  

V případě záporné odpovědi na tuto otázku popíši dotazovanému cíle a oblasti ergoterapeutické 

intervence. 

Následující otázky budu pokládat pouze při kladné odpovědi. 

b. Mohli byste se pokusit ergoterapii definovat vlastními slovy?  

c. V jaké oblasti může podle Vás ergoterapeut pracovat? 

 

3) ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY PRACOVIŠTĚ PRO PRÁCI ERGOTERAPEUTA  

a. Byla by ergoterapie na lůžkovém oddělení potřebná? Pokud ano, v jaké oblasti? 

b. Bylo by v rámci denního programu pacientek místo na ergoterapii? Pokud ano, bylo by 

možné provádět ergoterapii individuální nebo skupinovou? Pokud ne, bylo by možné 

ergoterapii provádět ambulantně? 

c. Jaký časový interval by mohl být poskytnut na ergoterapii? Konkrétně, jaký časový 

interval na ergoterapii individuální, jaký časový interval na ergoterapii skupinovou? 
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d. Byla by na ženském lůžkovém oddělení místnost pro práci ergoterapeuta? Konkrétně, 

byly by prostory pro ergoterapii individuální, ergoterapii skupinovou? Pokud ne, bylo by 

možné ergoterapii provádět ambulantně?  

 

4) PROBLEMATICKÉ OBLASTI PACIENTEK NA ŽENSKÉM LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ 

KLINIKY ADIKTOLOGIE 

a. Mají pacientky potíže v oblasti výkonu všedních denních činností? Všední denní činnosti 

souvisí s osobní péči, patří sem: koupání, vyměšovaní, oblékaní, příjem jídla, stravovaní, 

funkční mobilita, používaní kompenzačních nebo jiných pomůcek, osobní hygiena a péče 

o vzhled, spánek a odpočinek, hygiena a WC.  Pokud ano, ve které konkrétní činnosti a 

jak jsou problémy řešeny? 

b. Mají pacientky potíže v oblasti výkonu instrumentálních všedních denních činností? 

Instrumentálními činnostmi jsou činnosti komplexní, orientující se na fungování člověka 

v prostředí. Patří sem například: péče o další osoby, výchova dítěte, péče o domácí 

zvířata, funkční komunikace, mobilita v komunitě, spravování financí, péče o zdraví a 

bezpečnost, údržba domácnosti, příprava jídla, úklid a nakupování? Pokud ano, ve které 

konkrétní činnosti a jak jsou problémy řešeny? 

c. Mají pacientky potíže v oblasti zaměstnání/práce (hledání, získání práce, výkon 

povolání)? Pokud ano, ve které konkrétní oblasti a jak jsou problémy řešeny? 

d. Mají pacientky potíže v oblasti trávení volného času? Pokud ano, ve které konkrétní 

oblasti a jak jsou problémy řešeny? 

e. Mají pacientky potíže v oblasti sociální participace? Pokud ano, ve které konkrétní oblasti 

a jak jsou problémy řešeny? 
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Příloha č. 6 – Návrh formuláře na vstupní vyšetření 

 

 

VSTUPNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ 

 

Datum a čas vyšetření: 

Jméno pacienta:                                                    Datum narození: 

Jméno vyšetřujícího: 

 

Diagnóza: 

 

 

Nynější onemocnění: 

 

 

   

Osobní anamnéza: 
(osobní onemocnění, úrazy, operace, deprese, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, atd.) 

 

 

 

 

Toxikologická anamnéza: (typ návykové látky, způsob aplikace, doba užívání, psychiatrické obtíže, atd.) 

 

Symptomy závislosti:(zanedbávání zálib, bažení, kontrola nad užíváním, odvykací stav, tělesné a jiné obtíže spojené s 

abúzem, atd.) 

 

 

Rodinná anamnéza: (užívání návykových látek v rodině, nelátkové závislosti v rodině) 

 

 

 

Školní anamnéza:  

Stupeň dosaženého vzdělání:(bez vzdělání, základní, střední, vysokoškolské) 

Typ školy:   

Obor:         
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Pracovní anamnéza:  

Současné/poslední zaměstnání: 

 

Náplň práce: 

 

Další pracovní zkušenosti: 

 

Pracovní dovednosti: (kurzy, certifikáty, atd.) 

 

 

Sociální anamnéza:  

Rodinný stav:  

 

Děti: 

 

Sdílení domácnosti:  

   

Sociální příspěvky:(PN, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, rodičovský příspěvek, přídavky na 

dítě, ZP, ZTP, ZTP/P, atd.)   

 

Důchod:(starobní, invalidní, vdovský) 

 

Jiný příjem: 

 

Konflikt se zákonem: 

 

 

Bytová situace:  

Současný pobyt: ,  

 

Typ bydlení:(dům, byt, sociální byt, ubytovna, domov důchodců, atd.) 

 

Financování bydlení: (podnájem, vlastní bydlení, financuje sám, nefinancuje) 

   

Patro:               Výtah:   Schody před domem: Schody v domě: 

 

Bariéry: (v interiéru, v exteriéru) 

 

Provedené úpravy: 

 

Dostupnost služeb:  
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Režim dne - týden: (viz: příloha struktura dne) 

Pravidelnost:     

              

Spánek:  

      

Aktivity během dne: 

 

 

Režim dne - víkend/volný den: (viz: příloha struktura dne) 

Pravidelnost:     

              

Spánek:  

      

Aktivity během dne: 

 

 

 

Zájmové činnosti: (viz: příloha Dotazník zájmů) 
 

 

 

 

Cíl pacienta: (viz: příloha COPM) 

 

 

 

 

Smysly: (bpn, porucha, pomůcka) 

 

 

 

 

Orientační hodnocení kognitivních a psychosociálních funkcí: 

Subjektivní potíže:  

 

Psychomotorické tempo:(v normě, zrychlené, zpomalené) 

 

Spolupráce:(adekvátní, neadekvátní, odmítá) 

 

Komunikace:(komunikující, nekomunikující, jiná porucha) 

 

Psaní: 
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Čtení: 

 

Počítání:  

 

Poznámky:  

 

Výsledky Montrealského kognitivního test (MoCA): 

Zrakově-konstrukční schopnosti/Exekutivní funkce:       z 5 bodů 

Pojmenování:                                                                  ze 3 bodů  

Pozornost:                                                                       ze 6 bodů  

Řeč:                                                                                 ze 3 bodů  

Abstrakce:                                                                       ze 2 bodů  

Paměť – oddálené vybavení:                                            z 5 bodů  

Orientace:                                                                        ze 6 bodů  

+ body za počet let vzdělání: 

Celkový počet bodů:                                          z 30 bodů (Pásmo normy se pohybuje od 26 bodů) 

  

Poznámky: 

 

 

 

Hodnocení soběstačnosti/ADL 

Výsledky Indexu Barthelové** 

                                                                                   S pomocí                            Samostatně  

1. Jedení (pokud potřebuje jídlo nakrájet = pomoc)         5                                        10 

2. Přesun z invalidního vozíku na lůžko a zpět  

(včetně posazení na lůžku)                                                5-10                                   15 

3. Osobní hygiena (umytí obličeje, učesání, 

oholení, vyčištění zubů)                                                    0                                         5 

4. Posazení se na toaletu a vstání z ní (manipulace 

s oděvem, utření, spláchnutí)                                          . 5                                         10 

5. Koupání nebo sprchování                                             0                                         5 

6. Chůze na rovném povrchu (nebo pokud není               10                                       15 

schopen/schopna chodit, pohánění invalidního                0*                                                            5* 

vozíku) 

*skóruje pouze tehdy, pokud není 

schopen/schopna chodit                                                        

7. Chůze do schodů a ze schodů                                        5                                        10 

8. Oblékání (včetně zavazování tkaniček, zapínání           5                                        10 

zipů                                                                                                  

9. Ovládání stolice                                                             5                                        10 

10. Ovádání močení                                                           5                                        10 

Celkový součet (0-100) 
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Vyhodnocení stupně závislosti v základních denních aktivitách 

0    -  40 bodů  – vysoce závislý v bazálních všedních činnostech 

41  -  60 bodů  – závislost středního stupně 

61  -  95 bodů  – závislost lehčího stupně 

100 bodů         – nezávislý 

 

 

Hodnocení instrumentálních všedních denních činností/IADL*** 

Výsledky testu instrumentálních všedních denních činností 

 

Činnost : Hodnocení : Bodové 

skóre: 

 

1. telefonování vyhledá samostatně číslo, vytočí je 

zná několik čísel, odpovídá na zavolání 

nedokáže použít telefon 

10 

5 

0 

2. transport cestuje samostatně dopravním prostředkem 

cestuje, je-li doprovázen 

vyžaduje pomoc druhé osoby, speciálně upravený vůz apod. 

10 

5 

0 

3. nakupování dojde samostatně nakoupit 

nakoupí s doprovodem a radou druhé osoby 

neschopen bez podstatné pomoci 

10 

5 

0 

4. vaření uvaří samostatně celé jídlo 

jídlo ohřeje 

jídlo musí být připraveno druhou osobou 

10 

5 

0 

5. domácí práce udržuje domácnost s výjimkou těžkých prací 

provede pouze lehčí práce nebo neudrží přiměřenou čistotu 

potřebuje pomoc při většině prací nebo se práce v 

domácnosti neúčastní 

10 

5 

0 

6. práce kolem domu provádí samostatně a pravidelně 

provede pod dohledem 

vyžaduje pomoc, neprovede 

10 

5 

0 

7. užívání léků samostatně v určenou dobu správnou dávku, zná názvy léků 

užívá, jsou-li připraveny a připomenuty 

léky musí být podány druhou osobou 

10 

5 

0 

8. finance spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a výdaje 

zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc se složitějšími 

operacemi 

neschopen bez pomoci zacházet s penězi 

10 

5 

 

0 

Celkový počet bodů: 

0 - 40 bodů 

45 - 70 bodů 

80  bodů 

 

závislý v  IADL  

částečně závislý v IADL  

nezávislý v IADL 
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Kompenzační pomůcky: (pro lokomoci, ADL, komunikaci, atd.) 

 

 

 

 

Závěr:  

Ze vstupního ergoterapeutického vyšetření vyplývají tyto závěry pro další intervenci: 

 

 

Režim dne: 

 

 

Zájmové činnosti: 

 

 

Kognitivní a psychosociální funkce orientačně: 

 

 

Soběstačnost:(ADL/IADL) 

 

 

Cíle: 

 

 

Předběžný plán: 

 

 

Testy:  MoCA 

            BI 

            IADL 

 
**Barthel Index MedCh, 1965, Maryland State Med Journal 1965, 14:56-61. 

Barthel Index – Czech Republic/Czech – Version 2016 

*** Podle: Lawton, M. P., Brody, E. M.: Gerontologist, 1969, s. 179-185. 

Lawton, M. P.: Psychopharm. Bull., 24, 1988, s. 609-614. 

Topinková, E., Neuwirth, J.: Geriatrie pro praktického lékaře. Grade, Praha 1995. 

 


