Přílohy
Příloha: Dotazník pro ergoterapeuty pracující s lidmi po ZPM v Praze a Středočeském kraji

Dostupnost ergoterapie pro osoby po získaném poškození mozku v
Praze a Středočeském kraji
Dobrý den, jmenuji se Hana Babincová, jsem studentkou 3. ročníku ergoterapie na 1. LF
Univerzity Karlovy v Praze. Ve své bakalářské práci mapuji dostupnost ergoterapie pro osoby
po získaném poškození mozku (dále jen ZPM*) v Praze a Středočeském kraji. Vyplnění
tohoto dotazníku by Vám mělo zabrat maximálně 10 minut. Výsledky výzkumu budou
zveřejněny během ledna 2012 na stránkách sdružení CEREBRUM nebo Vám mohou být
zaslány prostřednictvím Vaší e-mailové adresy. Pokud souhlasíte s vyplněním dotazníku,
odpovězte prosím na následující otázky.
1. V jakém typu zařízení pracujete? (zde můžete zaškrtnout více odpovědí) *


Ambulance



Lůžkové oddělení



Soukromá praxe



Jiné:

2. Pokud jste v předchozí otázce zaškrtla odpověď AMBULANCE nebo LŮŽKOVÉ
ODDĚLENÍ nebo SOUKROMÁ PRAXE, prosím napište název zařízení.
3. Kdo je zřizovatelem Vašeho zařízení? *


Obec / Městská část



Kraj



Univerzita



Ministerstvo zdravotnictví



Obecně prospěšná společnost



Občanské sdružení



Akciová společnost



Společnost s ručením omezeným



Fyzická osoba



Jiné:
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4. Na jaký úvazek pracujete jako ergoterapeut? * (prosím vypište číslicí)
5. Jsou součástí náplně Vaší práce domácí návštěvy u pacientů? *


Ano



Ne

6. Máte dané limity pro počet terapií za měsíc? *


Ano



Ne

7. Kolik času máte vyhrazeno na jednu přímou ergoterapeutickou jednotku s
pacientem? * (bez administrace terapeutické jednotky)


0-15 min



16-30 min



31-45 min



46-60 min



61a více minut

8. Kolik pacientů po ZPM *) máte aktuálně v péči za 1 měsíc? * *) do ZPM ve své
bakalářské práci řadím: traumatické poranění mozku, cévní mozkové příhody, nádory,
infekce, hypoxie v důsledku tonutí, otravy nebo zástavy srdce


0-2



3-5



6-8



9 a více

9. Kým jsou Vaše terapie hrazeny? *


Pojišťovnou



Pacientem
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Jiné:

10. Pokud jste v předchozí otázce odpověděla, že si terapii hradí PACIENT, prosím
zaškrtněte, kolik činí poplatek za jednu terapii. (popřípadě za 1 hodinu terapie)


0-200 Kč



201-300 Kč



301-400 Kč



401 a více Kč

11. Jaké je Vaše dosažené vzdělání v oboru ergoterapie? *


Středoškolské s odborným školením v oblasti ergoterapie



Dis. (diplomovaný ergoterapeut)



Bc. (bakalářský titul)



M.Sc. (master of science)



Jiné:

12. Kolik akreditovaných kurzů/ seminářů/ stáží Českou Asociací Ergoterapeutů jste v
minulém roce 2010 absolvovala? *


0-4



5-9



10-14



15 a více

13. Vedete si dokumentaci o pacientech? *


Ano



Ne

14. Děláte vstupní vyšetření při příjmu pacienta? *


Ano



Ne
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15. Děláte výstupní vyšetření při ukončení terapie? *


Ano



Ne

16. Pokud jste v jedné ze dvou předchozích otázek odpověděla ANO, prosím zaškrtněte,
jaký typ vstupního/výstupního vyšetření používáte.


ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)



MMSE (Mini-mental State Examination)



FIM (Funkční míra nezávislosti)



BI (Barthel Index)



Vlastní typ vyšetření



Jiné:

17. Prosím zaškrtněte, jaké služby pro osoby po ZPM *) jako ergoterapeut nabízíte?
(zde můžete zaškrtnout více odpovědí) * *) do ZPM ve své bakalářské práci řadím:
traumatické poranění mozku, cévní mozkové příhody, nádory, infekce, hypoxie v
důsledku tonutí, otravy nebo zástavy srdce


Trénink personálních a instrumentálních ADL (Activities od Daily Living =
všední denní činnosti)



Trénink jemné a hrubé motoriky horních končetin



Trénink kognitivních funkcí



Výběr kompenzačních pomůcek



Poradenství



Evaluace bytu



Výroba korekčních/ odpočinkových dlah



Ergodiagnostika



Předpracovní rehabilitace



Kreativní techniky



Volnočasové aktivity (např. pomoc s jejich výběrem, atd.)



Jiné:

Chcete-li být informována o výsledcích výzkumu, uveďte prosím svou e-mailovou
adresu.
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