
 
 

Příloha 1 

Dobrý den, jmenuji se Adéla Švecová, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ráda bych Vás 

požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma „Využití jednotlivých typů 

polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi rehabilitace z 

pohledu ergoterapie.“ Data z vyplněných dotazníků budou sloužit výhradně pro účely 

vypracování diplomové práce, data budou zpracovávána anonymně a po zpracování 

diplomové práce budou smazána. 

1. Název iktového centra:  

2. Jaké máte dokončené vzdělání v oboru ergoterapie? 

a) Absolvováním střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut, pokud bylo 

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/ 1999 

b) Absolvováním pomaturitního specializačního studia léčba prací, pokud bylo 

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/ 2004 

c) Absolvováním tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšší 

zdravotnické škole, pokud bylo studium  prvního  ročníku  zahájeno nejpozději  ve  

školním  roce  2004/ 2005 

d) Absolvováním akreditovaného bakalářského studijního oboru ergoterapie 

e) Absolvováním akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru 

ergoterapie 

f) Jiné ____________ 

3. Jak byste popsal/a 2 větami režim polohování pacientů po cévní mozkové příhodě na 

Vašem oddělení? 

4. Z jakých důvodů Vy sám/sama nejčastěji polohujete pacienta po cévní mozkové 

příhodě v akutní a subakutní fázi? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

a) Korekčních 

b) Antalgických 

c) Antidekubitních 

d) Antikontrakturních 

e) Antispastických 

f) Podpora exterocepce a propriocepce 

g) Zlepšení oběhových funkcí 

h) Jiné ____________ 

5. Kdo nejčastěji polohuje u Vás na oddělení pacienty po cévní mozkové příhodě 

v akutní a subakutní fázi??  

a) Lékař 

b) Zdravotní sestra 

c) Fyzioterapeut 

d) Sanitář 

e) Sociální pracovník 

f) Logoped 

g) Psycholog 

h) Nevím 



 
 

6. Podílíte se jako ergoterapeut na polohování pacientů po cévní mozkové příhodě 

v akutní a subakutní fázi? 

a) Ano – každodenně 

b) Ano – nepravidelně  

c) Ne – nikdy 

7. Máte na svém oddělení daný řád polohování (kdy, jak, kdo polohuje) pacientů nebo 

polohujete dle svého uvážení? 

a) Řád daný oddělením 

b) Dle svého uvážení 

8. Polohujete pacienty po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi podle 

nějakého terapeutického konceptu? Pokud ANO, podle kterého? 

a) Ano, dle konceptu Bobath 

b) Ano, dle konceptu bazální stimulace 

c) Ne 

d) Jiné ____________ 

9. Kde jste získala dovednosti o polohování pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní 

a subakutní fázi? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

a) Ze studia 

b) Z kurzu 

c) Z praxe (více odpovědí),  

d) Jiné________ 

10. Absolvoval/a  jste některý z těchto kurzů? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

a) Kurz  PANAt Urias dlah 

b) Kurz Bobath konceptu 

c) Kurz Bazalní stimulace 

d) Kurz rehabilitace spastické parézy (Guided self-rehabilitation contract, Prof. 

Gracies) 

e) Jiné, které mají vztah k polohování ___________________ 

f) Neabsolvoval/a jsem žádný kurz 

11. Které z uvedených poloh využíváte jako ergoterapeut k polohování pacientů po cévní 

mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi?? (lze zaškrtnout více odpovědí)  

a) Na zádech 

b) Na boku 

c) Na břiše 

d) Jiné__________ 

12. V jaké poloze nejčastěji nacházíte pacienta na lůžku před ergoterapeutickou 

jednotkou? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

a) Na zádech 

b) Na břiše 

c) Na boku 

d) Jiná __________ 

13. Do jaké polohy zapolohujete pacienta na lůžku po ergoterapeutické jednotce? 

a) Na zádech 

b) Na břiše 



 
 

c) Na boku 

d) Jiná__________ 

14. Vracíte se k pacientovi i během dne mimo ergoterapii, abyste mu změnil/a polohu?  

a) Ano 

b) Ne, pouze během terapie 

c) Ne 

15. Máte na Vašem iktovém centru speciálně zakoupené polohovací pomůcky? Pokud 

ANO, jaké? 

16. Které 3 pomůcky pro polohování pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a 

subakutní fázi využíváte Vy jako ergoterapeut nejčastěji? 

17. Využíváte antispastické polohy pro paretickou horní končetinu? 

a) Ano během ergoterapie 

b) Ano po ergoterapii 

c) Ano mimo ergoterapii 

d) Ne 

18. V jakých časových intervalech se na Vašem oddělení pacienti polohují? 

a) Méně než 10 minut 

b) 10 – 20 minut 

c) 20 – 30 minut 

d) 30 – 40 minut 

e) 40 – 50 minut 

f) 50 – 60 minut 

g) Více jak 60 minut 

19. Pokud polohujete horní končetinu do antispastické polohy, jak dlouho pacient v této 

poloze setrvává? 

a) 1-5 minut 

b) 10-15minut 

c) 15-20minut 

d) 20-30minut 

e) Více jak 30 minut 

f) Nepolohují 

20. Využíváte k polohování paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové 

příhodě v akutní a subakutní fázi nafukovací dlahy (PANat Urias dlahy)? 

a) Ano 

b) Ne 

21. Využíváte polohování pacienta při tréninku všedních denních činností? 

a) Ano 

b) Ne 

  



 
 

 

22. Jaké další profese se zapojují do polohování? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

a) Lékař 

b) Zdravotní sestra 

c) Fyzioterapeut 

d) Sanitář 

e) Sociální pracovník 

f) Logoped 

g) Psycholog 

h) Nevím 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 

 


