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Abstrakt bakalářské práce: 

 

Práce zkoumá roli ergoterapeuta na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Jde o 

srovnání mezi belgickou nemocnicí UZ Gent a českými nemocnicemi VFN a FN Motol 

v Praze. 

Byla použita kvalitativní metoda sběru dat. Sběr informací probíhal od října 

2012 do června 2013. Jako zdroj dat sloužila literatura, internetové zdroje, semi-

strukturovaný rozhovor se čtyřmi ergoterapeuty ve třech různých nemocnicích na 

čtyřech odděleních. Zpracováním informací vzniklo srovnání role ergoterapeuta na 

lůžkovém rehabilitačním oddělení. Toto srovnání obsahuje přehled o tom, co vše obnáší 

práce ergoterapeuta v nemocnici. 

V teoretické části je popsáno prostředí, v kterém se dané nemocnice nacházejí, 

zdravotní systém a systém rehabilitace Belgie a České republiky, ergoterapeutické testy 

a hodnocení využívané v nemocnici a ergoterapie v nemocničním prostředí. Praktická 

část obsahuje informace o metodologii výzkumu a samotné výsledky výzkumu 

porovnané v textu. 
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Abstract: 

 

The bachelor thesis studies the role of occupational therapist on department of 

rehabilitation. This is a comparison between a Belgian hospital UZ Gent and two Czech 

hospitals: General University Hospital (VFN) and University Hospital Motol in Prague. 

Qualitative research was applied in this thesis. Gathering information was 

carried out since October 2012 till June 2013 using following sources: literature, 

internet sources, semi-structured interviews with four occupational therapist in three 

different hospitals on four departments. The result of processing the information was the 

comparison of the role of occupational therapist on the inpatient rehabilitation 

department. This comparison provides an overview of possibilities of occupational 

therapy intervention in hospitals. 

The environment, health care and rehabilitation system of Belgium and Czech 

Republic, occupational therapy tests and assessments and occupational therapy in 

inpatient care itself are described in theoretical part. Methodology research and research 

results are included in practical part. 
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1. Úvod 

 

Během studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem měla 

možnost zjistit, jak probíhá a co obnáší ergoterapie na konkrétních pracovištích. Setkala 

jsem se s pacienty ve zdravotnických zařízeních, s klienty v sociálních zařízeních i 

v home-care. Po celou dobu studia mě zajímala ergoterapeutická intervence u pacientů 

v akutní fázi onemocnění ve zdravotnických zařízeních. Když se mi naskytla možnost 

vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus do belgického Gentu, rozhodla jsem 

se využít tuto příležitost a jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala srovnání role 

ergoterapeuta na lůžkovém rehabilitačním oddělení v Gentu a v Praze. Zpracováním 

daného tématu plánuji zmapovat zázemí, roli ergoterapeuta, ergoterapeutickou 

intervenci, používanou dokumentaci a následnou péči v dané nemocnici a získaná data 

mezi sebou porovnat. Také se budu zajímat, jaké nedostatky vnímá ergoterapeut na 

pracovišti a v rámci systému péče o člověka. Dalším důvodem, proč chci toto téma 

zpracovat, je nedostatek ergoterapeutů na rehabilitačních odděleních, respektive 

nedostatek rehabilitačních odděleních obecně, a s tím související nejasná role 

ergoterapeuta v nemocnici. Moje bakalářská práce by měla sloužit jako přehled o tom, 

jaké možnosti ergoterapeut v rámci zdravotnického zařízení jako je nemocnice, má.  

Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) popisuje 

rehabilitaci v rámci programu Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a 

zdraví (MKF, z angl. originálu ICF – Internationa Classification od Functioning, 

Disability and Health) takto: „Rehabilitace je obnova optimálního nezávislého a 

plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění 

trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka.“ (mkf-cz, 2001). Česká 

asociace ergoterapeutů vytvořila na základě MKF definici ergoterapie: „Ergoterapie je 

profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a 

využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, 

zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení.“ 

(Česká asociace ergoterapeutů, 2008). Na základě těchto definic je zřejmé, že 

ergoterapie má své uplatnění u osob po úrazu či nemoci, především při zvládání 

běžných denních činností. Ergoterapie je tedy nezbytnou součástí rehabilitace a pro 

nejlepší výsledky je důležitá včasná intervence již v nemocnicích. 
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2. Teoretická část 

   

2.1. Orientace v prostředí  

 

 Ve své bakalářské práci budu srovnávat rehabilitační oddělení v několika 

nemocnicích, z nichž jedna se nachází v belgickém Gentu a další dvě v Praze. Pro lepší 

porozumění dané problematice, považuji za nezbytné uvést některé geografické údaje o 

zemích, kde se města nacházejí, a také demografický vývoj v obou zemích. Tyto údaje 

nám pomohou pochopit strukturu společnosti, která musí být zohledněna v 

ergoterapeutické intervenci. 

 

2.1.1. Rozloha a zalidnění 

 

Město Gent, ve kterém se nachází první z nemocnic, leží v Belgii. Oficiální 

název státu je Belgické království. Rozkládá se na území 30 527,9km
2
 (v porovnání se 

zbytkem světa je dle velikosti na 141 místě) a je tvořeno dvěma částmi. Jižní Valonsko 

s rozlohou 16 844,3km
2
 s převahou francouzsky mluvícího obyvatelstva a severní 

Vlámsko s rozlohou 13 522,3km
2
 s holandsky mluvícím obyvatelstvem (MZV ČR, 

2013).  

Počet obyvatel Belgie k 1. lednu 2010 je 10 839 905. Průměrná hustota obyvatel ke 

stejnému datu je 355/km
2
, z toho ve Vlámsku 462/km

2
 a ve Valonsku 208/km

2
 (MZV 

ČR, 2013, CIA 2013). Město Gent se nachází v hustěji zalidnění vlámské části. 

K 1.červenci 2006 žilo ve městě 233 925 obyvatel, přičemž hustota zalidnění je 1498 

obyvatel na kilometr čtvereční (Český statistický úřad, 2013). 

 

 Další nemocnice, které jsem do své práce zahrnula, se nachází v Praze, tedy na 

území České republiky, která zabírá 78,867 km
2
, to ji vedle ostatních států světa řadí na 

116 místo (Český statistický úřad, 2013). V porovnání s Belgií se Česká republika 

rozkládá na více než dvakrát větším území. 

 Počet obyvatel České republiky k 31. prosinci 2012 byl10 516 125 (Český 

statistický úřad, 2013). Pokud toto číslo porovnáme s počtem obyvatel Belgii, 

dostaneme rozdíl 323 780 obyvatel ve prospěch Belgie. Průměrná hustota obyvatel je 

133/km
2
 (Český statistický úřad, 2013). V hlavním městě Praze žilo k 31. prosinci 2012 
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celých 1 246 780 obyvatel (Český statistický úřad, 2013). Hustota zalidnění byla 2601 

obyvatel na kilometr čtvereční v roce 2010 (Český statistický úřad, 2013). 

 

 Z těchto údajů vyplývá, že obě země mají podobný počet obyvatel, ale rozloha, 

na které se obyvatelstvo rozprostírá je mnohem menší v případě Belgie. Ovšem 

porovnáváme-li zmíněná města, je nutné mít na paměti, že Praha má téměř o milion 

obyvatel více než Gent a hustota zalidnění je zde také podstatně vyšší. Nemocnice jsou 

však spádové také pro obyvatelstvo v okolí měst. Vlámská část Belgie je naopak 

mnohem hustěji zalidněná než Čechy v okolí Prahy, proto považuji nemocnice za velmi 

dobře porovnatelné. 

 

2.1.2. Demografický vývoj 

 

Belgie vykazuje mírný růst obyvatelstva. V roce 2010 se narodilo 129 173 dětí. 

Mortalita je poměrně stabilní, v roce 2010 zemřelo 105 094 obyvatel, takže dochází 

k přirozenému přírůstku populace přibližně o 24 000 obyvatel ročně. Populace se 

zvyšuje také díky silné imigraci, 9,76% obyvatel tvoří přistěhovalci (MZV ČR, 2013, 

CIA 2013). Nejčetněji zastoupené menšiny jsou Francouzi, Italové, Holanďané, 

Marokánci a Turci (Petrovic, 2012). Co se týče pravděpodobnosti dožití v době 

narození, její hodnota je průměrně 79,65 let (CIA, 2013).  

Také hodnota kojenecké úmrtnosti celkově je poměrně nízká, tedy 4,28 úmrtí na 

1000 živě narozených dětí. Větší úmrtnost s hodnotou 4,79 úmrtí na 1000 živě 

narozených je mezi chlapci, u dívek je hodnota 3,74 na 1000 živě narozených (CIA, 

2013).  

 

Populační růst v České republice nyní stagnuje. Oproti předchozím letům 

 2007-2010, kdy byl přirozený přírůstek větší než 10 000 obyvatel, se narodilo mnohem 

méně dětí, přičemž zemřelí tvořili stejné číslo jako v předchozích letech. Počet nově 

narozených dětí v roce 2011 je 108 673 dětí. Počet zemřelých téhož roku je 106 848. 

Přirozený přírůstek v roce 2011 byl tedy 1 825 obyvatel (Český statistický úřad, 2013). 

Dle prognózy populačního vývoje vypracované MPSV ČR pro roky 2008-2070 se 

předpokládá v prvních čtrnácti letech mírný růst obyvatelstva. Další vývoj není tak 

jednoznačný, ale dle MPSV ČR bude trend mírného růstu pokračovat. Na konci období 

by dle prognózy mohlo v České republice žít přes 11 miliónů obyvatel (Burcin B. et 
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Kučera T., 2010). Pravděpodobnost dožití v době narození z roku 2010 je průměrně 77 

let. U žen je pravděpodobnost vyšší s hodnotou 80 let, u mužů dosahuje hodnota 74 let 

(WHO, 2012). 

 Stejně jako v Belgii není podstatná část populačního růstu zajištěna přirozeným 

přírůstkem, ale migrací. V roce 2011 vzrostla díky migraci populace Česka o 16 889 

osob (Český statistický úřad, 2013). Jde především o přistěhovalce z Ukrajiny. Dále 

osoby ze Slovenska, Vietnamu, Ruska, Polska a Německa (Český statistický úřad, 

2013). Jde tedy o jiné národnosti z oblastí s jiným historickým, kulturním, náboženským 

vývojem, a tyto aspekty je nutné zohlednit při ergoterapeutické intervenci u takového 

občana.  

Hodnota kojenecké úmrtnosti je dle databáze CIA 3,67 úmrtí na 1000 živě 

narozených dětí. Z toho vyšší úmrtnost je mezi chlapci s hodnotou 4 úmrtí na 1000 živě 

narozených, u dívek je to 3,33 úmrtí na 1000 živě narozených (WHO, 2012). Česká 

republika má spolu s Belgií nejnižší hodnoty kojenecké úmrtnosti na světě. 

 

Zhodnotíme-li výše zmíněné trendy demografického vývoje, zjistíme, že Belgie i 

Česká republika vykazují podobné znaky. V obou zemích dochází ke změně věkové 

struktury obyvatelstva. V Česku je v současné době největší zastoupení populace mezi 

25-54 lety (CIA, 2013). Ovšem dle známých informací je patrné, že přibývá 

procentuální zastoupení seniorů a zvyšuje se průměrný věk obyvatel (Burcin B. 

et Kučera T., 2010). V Belgii i České republice je i přes mírný růst obyvatelstva 

demografický vývoj podobný jako ve většině vyspělých evropských zemí. Jak je zřejmé 

z neustále se zvyšující průměrné pravděpodobnosti dožití, dochází ke stárnutí 

obyvatelstva. Je tedy důležité mít tento trend na paměti, neboť péče o seniory se 

postupně může stát doménou ergoterapie. Senioři se vyskytují v mnoha typech 

zdravotnických i sociálních zařízení, nemocnice nevyjímaje. Z tohoto důvodu nesmíme 

na tuto cílovou skupinu zapomínat, neboť ergoterapeutická intervence zde hraje velikou 

roli v soběstačnosti člověka. Musíme se tedy tomuto trendu přizpůsobit jak v 

ekonomické sféře, ve společnosti, tak i ve zdravotnictví, ergoterapii nevyjímaje.  

 

Dalším stejným trendem obou zemí je nízká kojenecká úmrtnost. Hodnoty 

kojenecké úmrtnosti v Belgii a České republice (viz výše) jsou velmi nízké a 

porovnáme-li obě hodnoty se zbytkem světa, zjistíme, že obě země se vyskytují v první 

třicítce států s nejnižší kojeneckou úmrtností, Česká republika je dokonce na čtrnáctém 
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místě (WHO, 2012). Souvisí to s primární prevencí, gynekologickou péčí během 

těhotenství, kvalitou péče během porodu a v prvních hodinách a dnech po porodu. Svou 

roli hraje také možnost zachraňovat předčasně narozené děti. K tomu se ovšem vážou 

určitá zdravotní rizika, která je nutné maximálně eliminovat, také dobrou rehabilitací, 

jíž je ergoterapie součástí. 

 

2.1.3. Výdaje na zdravotnictví a počty některých zdravotnických 

pracovníků 

 

Rozdíly se objevují až s porovnáním výdajů na zdravotnictví a počtu 

ergoterapeutů v přepočtu na obyvatele. 

Výdaje na zdravotnictví v Belgii činí 10,7% HDP. V Česku to v roce 2011 bylo 

dle zdroje WHO 7,4% HDP. Na 1 lékaře připadá v Belgii 334 obyvatel, v Česku je to 

272,4 obyvatel na 1 lékaře (CIA, 2013). Rozdíl je tedy minimální, avšak co se týče 

ergoterapeutické péče, je rozdíl propastný. V Belgii na 10 000 obyvatel připadá 6 

ergoterapeutů (WFOT, 2012), což je 1667 obyvatel na 1 ergoterapeuta, zatímco v České 

republice je to 0,8 ergoterapeuta na 10 000 obyvatel (WFOT, 2012), tedy 12 500 

obyvatel na 1 ergoterapeuta. Pro zajímavost a lepší srovnání uvádím počty 

ergoterapeutů v dalších státech Evropské Unie: z našich hraničních sousedů uvedu 

Rakousko, kde na 1 ergoterapeuta připadá 5 000 obyvatel, v Německu 2 500 obyvatel. 

Počet ergoterapeutů na Slovensku a v Polsku Světová organizace ergoterapie (WFOT) 

neuvádí. Z dalších postkomunistických států uvedu Litvu, kde na 1 ergoterapeuta 

připadá 20 000 obyvatel a Estonsko, kde je to 33 333obyvatel (WFOT, 2012).  

Vezmeme-li v úvahu podobný počet obyvatel a porovnáme-li to s počtem 

ergoterapeutů v dané zemi, můžeme vyvodit závěr, že v České republice je nedostatek 

ergoterapeutů. Z nabídek agentur, které nabízí volné pracovní pozice je patrné, že 

poptávka po ergoterapeutech zde je, avšak zastoupení na trhu práce chybí. 

 

2.2. Zdravotní systém, financování 

 

Pro úplnost porovnání role ergoterapeuta na rehabilitačním oddělení považuji za 

důležité popsat zdravotní systém v obou porovnávaných zemích. V následující části se 

zaměřím na podobnosti a rozdíly ve zdravotnických systémech a financování v Belgii a 

Česku. 
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2.2.1. Zdravotní systém 

 

Zdravotní systém v Belgii je založen na principu sociálního pojištění 

charakterizovaným solidaritou mezi bohatými a chudými, zdravými a nemocnými a bez 

rozdílu rizik. Pro všechny obyvatele je povinné zaregistrovat se do organizace 

sociálního zabezpečení, aby mohli přijímat lékařskou péči. Registrace je nutná pro 

získání SIS karty (Social Identity Card), která se předkládá při návštěvě lékaře či 

v lékárně (Gerkens S. et Merkur S., 2010, s. 15-17). 

Česká republika má systém sociálního zdravotního pojištění, který je založený 

na povinném členství ve fondu zdravotního pojištění. Základní principy systému 

zdravotní péče v České republice jsou solidarita mezi zdravými a nemocnými, vysoký 

podíl samosprávy, vícezdrojové financování s převažujícím podílem veřejného 

zdravotního pojištění, stejná dostupnost poskytované zdravotní péče pro všechny 

občany a povinné očkování proti infekčním nemocem (MZČR, 2012) 

Zdravotní systémy v obou zemích stojí tedy postaveny na stejných základech, 

jde o sociální zdravotní systémy, které zajišťují péči všem občanům dané země. 

 

2.2.2. Financování 

 

Zdravotní systém v Belgii je tvořen kombinací povinného zdravotního pojištění 

a soukromé lékařské praxe. Organizace zdravotnických služeb umožňuje pacientovi 

svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Téměř na celou populaci (>99%) se 

vztahuje široký výběr balíčku služeb. Služby pokryté povinným zdravotním pojištěním 

jsou sepsány v sazebníku poplatků a je jich kolem 8000. Jde například o konzultace, 

domácí návštěvy, zubní péči, ošetřovatelskou péči, fyzioterapii, ergoterapii apod. Každá 

z těchto služeb má své identifikační číslo, smluvní poplatek a sazbu náhrady. Služby 

nezahrnuté v sazebníku a doplňující služby či služby soukromé zdravotní péče nemohou 

být proplaceny a pacient si je musí financovat sám. Jde například o plastickou chirurgii 

z estetického důvodu, akupunkturu, homeopatii apod. (Gerkens S. et Merkur S., 2010, 

s. 15-17). 

Každý, kdo pracuje, platí v Belgii povinné odvody sociálního zabezpečení. Dále 

se požaduje, aby přistoupil k systému nemocenského pojištění provozovaným 

soukromým nebo státním provozovatelem. Osoby samostatně výdělečně činné jsou 

pojištěny pouze na největší rizika jako chirurgické zákroky nebo rentgenové vyšetření, 
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ale mohou uzavřít pojištění i na pokrytí menších rizik. Toto extra pojištění zahrnuje 

částečnou náhradu pro stomatologickou péči, fyzioterapii, ergoterapii, protézy a léky 

pokud je osoba mimo nemocnici (Angloinfo, 2013).  

Placení zdravotní péče v Belgii funguje na základě "platba za službu", v níž se 

účtuje pacientovi každá jednotlivá konzultace, ošetření nebo léčebná procedura, kterou 

přijme. Poté předloží nárok na příslušnou pojišťovnu a zažádá o proplacení části nebo 

všech nákladů. Pojišťovna běžně proplácí 75% nákladů, zbytek je hrazen ze zdrojů 

pacienta. Avšak výše náhrady se odvíjí i od typu péče, poskytovatele a osobního statusu 

(např. člověk s disabilitou, vdovec/vdova, důchodce), (Angloinfo, 2013) 

V některých případech se využívá systém placení třetí stranou (pojišťovnou). 

Osoba je vyzvána k zaplacení pouze části nákladů. Toto je známé jako osobní podíl. 

Zbytek je hrazen z fondu nemocenského pojištění přímo poskytovateli zdravotnické 

péče (Angloinfo, 2013) 

Za pobyt v nemocnici platí jednotlivec pouze osobní podíl. Dané zařízení přečte 

SIS kartu a zjistí typ zdravotnického krytí, rozdíl pak inkasuje přímo z fondu 

zdravotního pojištění (Angloinfo, 2013). To znamená, že na lůžkovém oddělení je 

ergoterapie proplácena také z fondu zdravotního pojištění. Pacient se přímé platby 

neúčastní. 

Systém financování rehabilitace je v Belgii poměrně složitý. Na základě 

informací ergoterapeuta Rafa Duyvenjocka z UZ Gent (fakultní nemocnice Gent) 

existuje v Belgii pět nebo šest zařízení, pro které platí zákon č. 771. Tato zařízení 

dostávají od vlády na jednoho pacienta peníze na 4-5 hodin rehabilitace denně. Další 

zařízení se řídí zákonem č. 950. Tato zařízení dostávají na peníze na pacienta pouze na 

1-2 hodiny rehabilitace denně. 

 

V České republice je systém veřejného zdravotního pojištění založen na 

vzájemně provázaných vztazích mezi pojištěncem, zdravotnickým zařízením a 

zdravotní pojišťovnou (MZČR, 2012). Pojištěnec je osoba pojištěná dle zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Zdravotnické zařízení je takové, které je oprávněné 

poskytovat zdravotní péči a zdravotní pojišťovna je instituce, u které je pojištěnec 

pojištěn. 

Služby, které zdravotnictví ČR poskytuje, jsou mimo jiné ambulantní péče 

poskytovaná lékaři či odbornými specialisty a ústavní (lůžková) péče v odborných 
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lékařských ústavech. Součástí těchto odborných lékařských ústavů jsou například 

nemocnice či rehabilitační ústavy (MZČR, 2012).  

Hlavním zdrojem financování veřejného zdravotnictví ČR je povinné zdravotní 

pojištění. Dle zákona č. 48/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů je zdravotně pojištěn 

každý, kdo má trvalý pobyt na území ČR nebo je zaměstnancem u zaměstnavatele, který 

má sídlo v ČR. Plátci zdravotního pojištění jsou dle zákona č. 48/1997 sb. ve znění 

pozdějších předpisů částečně zaměstnanci a zaměstnavatelé, osoby samostatně 

výdělečně činné a stát. Za některé osoby (např. poživatele důchodu, ženy na mateřské, 

nezaopatření děti apod.) je plátcem zdravotního pojištění stát (zákon č. 48/1997). 

Hrazení ergoterapeutické péče ve zdravotnictví je uskutečňováno pomocí výkonů na 

pojišťovnu. V současné době existuje sedm výkonů, které může ergoterapeut vykázat:  

 

1) Vyšetření ergoterapeutem při zahájení ergoterapie 

2) Vyšetření ergoterapeutem kontrolní 

3) Individuální ergoterapie základní 

4) Individuální ergoterapie s využitím dílen 

5) Nácvik všedních denních činností – ADL 

6) Ergoterapie skupinová základní 

7) Ergoterapie skupinová s využitím dílen  

(Burianová I., 2008) 

 

Od 1. ledna 2014 by měly vejít v platnost další výkony: 

8) Ergoterapeutické vyšetření pro navržení vhodných technologií a produktů 

9) Specializované ergoterapeutické vyšetření při zahájení ergoterapie 

10)  Specializované kontrolní ergoterapeutické vyšetření 

11) Klasifikování ergoterapeutem podle mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví 

12) Cílená ergoterapie ruky 

13) Ergoterapeutické metody na neurofyziologickém podkladě 

(Česká asociace ergoterapeutů, 2012, s. 9). 

 

Tyto výkony jsou však zatím ve schvalovacím procesu a v současné době není 

jasné, jaká bude jejich konečná podoba. 
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Další zdroje financí přichází ze státního rozpočtu, soukromého pojištění a 

spoluúčasti pacienta (Český statistický úřad, 2013).  

 

2.3. Systém rehabilitace: 

 

 Již jsem se zmínila o systému zdravotnictví a financování. Ve své práci se 

zaměřuji na porovnání role ergoterapeuta a ergoterapie na lůžkovém oddělení 

v nemocnici, proto nyní pro úplnost popíši, jaký je systém rehabilitace v Belgii a České 

republice. 

 

2.3.1. Rehabilitační systém Belgie  

 

Podle zprávy pro World Health Organisation od Sophie Gerkens a Sherry 

Merkur, se rehabilitace zabývá poskytováním lékařské péče přímo po akutní fázi 

poruchy nebo nehody s cílem nápravy, zlepšení nebo udržení funkčního stavu pacienta 

(Gerkens S. et Merkur S., 2010, s. 175). Definice rehabilitace dle Národního institutu 

zdraví a nemocenského pojištění (dále jen NIHDI) je následující: rehabilitace zahrnuje 

koordinované multidisciplinární činnosti zaměřené na posílení aktivit a participaci osob 

s funkčním omezením, s přihlédnutím k příslušným vnějším a osobním faktorům. 

Rehabilitace je poskytovaná v nemocnicích (oddělení fyzikální medicíny a 

rehabilitace) a ve specifických zařízeních pro rehabilitaci. Těmi jsou centra 2. typu pro 

složitější postižení s dopadem na činnosti a participaci a centra 3. typu pro složitější 

postižení, které vyžadují specifické odborné znalosti (Categorial centres). Rehabilitace 

je organizována na základě dohody mezi dotyčnou institucí (nemocnice, centrum 2. 

typu, centrum 3. typu) a NIHDI. Tyto dohody jsou uzavírány individuálně s každou 

institucí a jsou vztaženy k přesně definovaným terapeutickým projektům (Gerkens S. et 

Merkur S., 2010, s. 176).  

Dohody definují cílovou skupinu (popisují, jaké podmínky musí žadatel o 

poskytování rehabilitace splnit), požadavky na personál/zázemí (složení 

multidisciplinárního týmu) a rozsah poskytované péče. Obecně platí, že se jedná o 

určitý typ smlouvy, kde je identická cílová skupina, zázemí, poskytovaná péče a 

příspěvek z pojištění shodný pro všechny instituce, které daný typ dohody podepíšou. 

Dále platí, že příspěvek z pojištění se platí denně, měsíčně či ročně. 



18 

 

Rehabilitace má multidisciplinární charakter. Pacientovi je poskytována péče od 

mnoha profesionálů, kteří mají pravidelné schůzky, kde se diskutuje o léčbě, vlivu léčby 

a výsledcích. Do multidisciplinárního týmu je běžně řazen: lékař, sestra, ergoterapeut, 

fyzioterapeut, logoped, psycholog, asistent psychologa, sociální sestra (sociální 

pracovník), technik (Gerkens S. et Merkur S., 2010, s. 176). 

Referenční centra jsou centra specializovaná na léčbu specifických nemocí jako 

AIDS, cystická fibróza, vzácné dědičné metabolické choroby, neuromuskulární poruchy, 

epilepsie, chronické obstrukční choroby plicní, chronický únavový syndrom, chronická 

bolest, autismus, dětská mozková obrna či spina bifida. Jak již bylo popsáno výše, i v 

těchto centrech se v interprofesionálním týmu tradičně vyskytuje ergoterapeut. 

Ne všechna oddělení fyzikální medicíny a rehabilitace mají smlouvu s Národním 

institutem zdraví a nemocenského pojištění (NIHDI). V takových nemocnicích jsou 

oddělení, tedy i ergoterapie, financována Nomenklaturou zdravotnických aktů 

(Nomenclature of Medical Acts). V ostatních nemocnicích jsou oddělení tělesného 

zdraví a rehabilitace financovány z části nomenklaturou a z části dohodnutým pojistným 

příspěvkem z NIHDI. (Gerkens S. et Merkur S., 2010, s. 176-177). 

 

2.3.2. Rehabilitační systém České republiky 

 

Rehabilitační systém v České republice dle mého názoru tak propracovaný není. 

Z přednášek doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. vyplývá, že v Česku zatím chybí 

komplexní zákon o rehabilitaci, tedy i ergoterapii v rehabilitaci. Existují jednotlivé 

právní úpravy, které upravují některé složky rehabilitace. Navzdory absenci zákona 

funguje rehabilitace fakticky ve všech zásadních oblastech: léčebná, sociální, pracovní 

rehabilitace a vzdělávání (Švestková O., 2012). 

Léčebná rehabilitace je poskytovaná ambulantní formou (stacionáře) a v rámci 

lůžkové péče (nemocnice, odborné léčebné ústavy vč. lázní). Rehabilitace by pro 

nejlepší výsledky měla být zahájena již na oddělení ARO (včasná rehabilitace) v 

akutním stádiu nemoci. Dle doporučení WHO by Česká republika měla zajistit alespoň 

30 lůžek včasné rehabilitace na 100 000 obyvatel, tedy 3000 lůžek. Stav k 31. prosinci 

2005 je dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR pouhých1487 lůžek na 45 

rehabilitačních odděleních. Z těchto statistik je zřejmé, že Česko má v této oblasti 

obrovské nedostatky, neboť lůžek je o polovinu méně, než jsou doporučení WHO. 

Teorie je taková, že o pacienta ideálně pečuje tým zaměstnanců, neboli 
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interprofesionální tým. Dle slov doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. by měl být v týmu 

zastoupen rehabilitační lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, 

speciální pedagog, logoped a sociální pracovník eventuálně protetik. Z vlastní 

zkušenosti z praxí ovšem vím, že fungující interprofesionální tým je spíše výjimkou a 

častokrát jde pouze o konzultace mezi ergoterapeutem, fyzioterapeutem, popřípadě 

lékařem a zdravotní sestrou. 

Léčebná rehabilitační péče, tedy i ergoterapie je stejně jako zdravotnictví obecně 

hrazena převážně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. (Návrh věcného záměru 

zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, 2010). 

 

2.4. Ergoterapie v nemocničním zařízení 

 

V následujících kapitolách se pokusím popsat, jak by rehabilitace respektive 

ergoterapie v nemocnicích měla vypadat. Také se zaměřím na diagnózy, se kterými se 

ergoterapeut nejčastěji setkává, možnosti testování, které ergoterapeut využívá, oblasti 

intervence ergoterapeuta a metody a přístupy, které k tomu využívá. 

 

2.4.1. Rehabilitační oddělení v nemocničním zařízení 

 

Každá nemocnice má oddělení specializovaná na určitou cílovou skupinu a 

v daném oboru poskytuje zdravotnickou péči. Některá oddělení spolupracují s jinými, 

ale praxe je taková, že specialista v daném oboru se stará o pacienta především 

z pohledu jeho specializace. Rehabilitační oddělení je však založené na spolupráci 

s ostatními odděleními, na komunikaci s lékaři a ošetřujícím personálem. Rehabilitace 

není pouze samostatně fungující jednotka. Často je poskytovaná v prostředí jiných 

oddělení, na lůžku, ve společenské místnosti či dalších prostorách oddělení. 

Dle informací z přednášek Doc. MUDr. Marcely Lippert-Grüner, Ph.D. by 

rehabilitace, tedy i ergoterapie měla začínat již na oddělení akutní péče, nejlépe na 

lůžkách včasné rehabilitace. Měla by být včasná, komplexní, zaměřená na pacienta. 

Komplexnost lze zajistit spoluprací a komunikací veškerého ošetřujícího personálu. 

Důležité je respektovat přání pacienta popřípadě rodiny a v neposlední řadě práva 

pacientů. Po přeložení z lůžka akutní péče by měla nastoupit intenzivní rehabilitace na 

lůžkovém oddělení (Lippert-Grüner M., 2012). 
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2.4.2. Interprofesionální tým 

 

Rehabilitace je komplexní činnost, kterou zajišťuje mnoho profesí. Tyto profese 

spolu komunikují, vyměňují si informace, spolupracují v rámci interprofesionálního 

týmu. Tento teoretický rámec je již poměrně známý, ovšem jeho aplikace do praxe je 

složitější. V Belgii je fungující interprofesionální tým dle slov Rafa Duyvenjocka z UZ 

Gent téměř v každé nemocnici. Z vlastní zkušenosti vím, že v České republice 

komunikace a spolupráce v rámci týmu často vázne a interprofesionální tým na 

pracovištích nebývá pravidlem.  

Tým by se měl skládat z lékaře, který zodpovídá za poskytovanou péči, často 

komunikuje s rodinnými příslušníky. Fyzioterapeut by se měl mimo jiné zaměřovat na 

stabilitu, řešit mobilitu, a také spolupracovat s ergoterapeutem, především při nácviku 

sebeobsluhy či přesunech. Logoped by měl mimo jiné řešit problémy s řečí a ve 

spolupráci s ergoterapeutem faciální parézy, polykání a péči o dutinu ústní. Zdravotní 

sestra jakožto ošetřující personál, která má na starosti celodenní péči, hygienu, jídlo, 

polohování, by měla při těchto aktivitách opět spolu s ergoterapeutem pracovat 

především na samostatnosti pacienta. Sociální pracovník by se měl zaměřit na 

budoucnost pacienta po propuštění z nemocnice. Ve spolupráci s ergoterapeutem 

nacházet nejvhodnější následnou péči pro pacienta. Psycholog by se měl zaměřit také na 

zjištění změn v oblasti kognitivních funkcí. Další specialisté, kteří mohou být zahrnuti 

do multidisciplinárního týmu, jsou protetik-ortoped, neurolog, speciální pedagog, 

asistent psychologa a v neposlední řadě rodina pacienta a sám pacient.  

Z vlastní zkušenosti z praxe vím, že v České republice interprofesionální tým 

často není kompletní. Logoped se v interprofesionálním týmu vyskytuje jen výjimečně. 

Jeho práci často přebírá ergoterapeut, pokud je na oddělení. Psycholog se také vyskytuje 

většinou jen na specializovaných pracovištích nebo na pracoviště dochází, je-li potřeba. 

Asistent psychologa, který je v Belgii běžně součástí týmu, se v Česku nevyskytuje.  

 

2.4.3. Nejčastější diagnózy 

 

Ergoterapeut má své uplatnění na mnoha odděleních. V České republice se 

setkává s pacienty na geriatrii, chirurgii, interně, traumatologii, jednotce intenzivní 

péče, neurologii, onkologii, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, revmatologii apod. Není 

běžnou praxí, že by na každém oddělení byl ergoterapeut, ale s pacienty z těchto 
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oddělení se běžně setkává (Krivošíková M., 2011, s. 61). Ergoterapeut pracuje 

s dětskými, dospělými pacienty a s pacienty seniorského věku. (Jelínková J. et 

Krivošíková M. et Šajtarová L., 2009). Dle zprávy Ústavu zdravotnických informací o 

Výkonech rehabilitační a fyzikální medicíny v letech 2009-2012 bylo nejvíce pacientů 

indikovaných k léčebné rehabilitaci s diagnózami: nemoci svalové a kosterní soustavy a 

pojivové tkáně, poranění a otravy, nemoci nervové soustavy a nemoci oběhové 

soustavy. 

 Nejčastěji tedy v nemocnici ergoterapeut pracuje s pacienty po cévní mozkové 

příhodě, úrazech hlavy, poranění míchy, s degenerativním onemocněním centrální 

nervové soustavy (dále jen CNS), s periferními parézami/plegiemi, amputacemi 

končetin, revmatologickým onemocněním, novotvary apod. Každá diagnóza nese 

specifické požadavky a každý pacient vyžaduje individuální přístup.  

 V Belgii se ergoterapeuti setkávají s pacienty s postižením motoriky, tedy 

nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, dále nemoci nervové soustavy, 

onkologická onemocnění (Health Care Belgium, 2009, s. 96). Často jde o pacienty po 

poškození mozku a míchy, amputace končetin, novotvary. Existují také specializovaná 

centra například pro léčbu bolesti, fibromyalgii apod. (Health Care Belgium, 2009,  s. 

96). 

 

2.4.4. Testy a hodnocení v ergoterapii 

 

Pro započetí ergoterapeutické intervence je nezbytné pacienta vyšetřit. K tomu 

slouží některé standardizované testy. V následující kapitole se zaměřím na testy a 

hodnocení, které může ergoterapeut využít na lůžkových odděleních v nemocnicích. 

Testy jsem vybírala podle dvou kritérií. Nejprve jsem vybrala testy, se kterými jsem se 

na praxích během studia setkala nejčastěji. K nim patří FIM a BI. Zbylé testy jsem 

zařadila na základě internetové rešerše. Test ELIDA jsem zařadila až po rozhovoru 

s Rafem Duyvejonck z UZ Gent, neboť jsem se s tímto testem setkala poprvé.  

 

  Barthel index (BI) 

 Barthel index je jeden z nejjednodušších a nejzákladnějších testů využitelných 

v nemocnici. Zaměřuje se na hodnocení zvládání základních činností denního života 

(pADL) jako příjem potravy, přesuny, osobní hygiena, toaleta, koupání, pohyb po 

rovině, schody, oblékání, ovládání vyměšování stolice a ovládání měchýře. Bodové 
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rozpětí je 0 – 100 a určuje míru soběstačnosti pacienta. Test rozdělí pacienta do čtyř 

podskupin (nesoběstačný, středně nesoběstačný, mírně nesoběstačný, soběstačný), 

(Kolář P. et al, 2009, s. 221-222).  

  

 Funkční míra nezávislosti (FIM) 

 Test je určen ke stanovení stupně poruchy, změn v průběhu rehabilitace a 

k hodnocení efektivnosti rehabilitačních programů (Krivošíková M., 2011, s. 239). Test 

vychází ze základního hodnocení indexu Barthelové, doplněný o složku kognitivních 

funkcí. Hodnotí se 18 položek v 6 oblastech (osobní péče, kontrola sfinkterů, přesuny, 

lokomoce, komunikace a sociální schopnosti). Každá položka se hodnotí na 

sedmibodové škále (1 – celková závislost; 7 – celková nezávislost). Celkové rozpětí 

skóre je 18–126 bodů. Dle počtů získaných bodů se pacient zařadí do jedné ze sedmi 

kategorií: nezávislost (úplná, modifikovaná s pomůckou), částečná závislost (dohled, 

minimální asistence, mírná asistence), úplná závislost (maximální závislost, celková 

závislost), (Vaňásková E., 2005, Krivošíková M., 2011, s. 239).  

 

 Model lidského zaměstnávání (MOHO) 

 MOHO (angl. Model of Human Occupation) neboli model lidského 

zaměstnávání. Člověk je zde chápán jako celek a zároveň otevřený systém, který je 

v neustálé vzájemné interakci s prostředím. Zohledňuje v terapii nejen kontext situace, 

ale také význam, jaký člověk dané činnosti přikládá. Předpokládá, že aktivita člověka je 

hnacím motorem vývoje, a také, že aktivita je modelována subsystémy (subsystém vůle, 

návyky, funkce). Zdůrazňuje vliv prostředí na výkon člověka (nefunkční výkon může 

být způsobem jak příliš velkým, tak příliš malým tlakem prostředí). V praxi lze model 

MOHO využít pro zapojení pacienta do ergoterapeutického procesu tím, že poskytuje 

pořadí kroků a priorit v léčbě, také může být užitečný při objasňování komplexnějších 

problémů pacienta. (Krivošíková M., 2011, s. 95-102).  

 Krivošíková tvrdí, že model lze uplatnit v oblasti psychiatrie a geriatrie a 

určitými omezeními i u tělesného postižení. Není však přesvědčena, že je vhodný pro 

pacienty v akutním stádiu onemocnění. Přesto je MOHO model využíván v některých 

nemocnicích na rehabilitačním oddělení jako průběžné hodnocení a slouží pro 

upravování terapeutického plánu dle přání pacienta. 
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 Stupnice pro odhad ztráty nezávislosti v denních aktivitách (ELIDA scale) 

  ELIDA-scale (angl. Estimation of Loss of Independence in Daily Activities) 

neboli stupnice pro odhad ztráty nezávislosti v denních aktivitách je přizpůsobivá škála, 

která měří míru asistence ve všedních denních činnostech. Jde o padesát činností v 

rámci deseti subtestů, které jsou hodnoceny na bázi ano/ne. Vyšší skóre odráží vyšší 

potřebu asistence. Stupnice byla ověřena ve srovnání s FIM testem u lidí s poškozením 

mozku a bylo zjištěno, že výsledky jsou spolehlivé (Bossaert G. et al, 2009). 

 

 The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

  Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) je individualizované 

hodnocení vytvořené pro potřeby ergoterapeutů ke zjišťování subjektivně vnímané 

změny ve výkonu zaměstnávání. Jde o nástroj k hodnocení výstupů léčby, proto má být 

prováděno na začátku ergoterapeutické intervence a opakovaně v odpovídajících 

časových intervalech. (Law M. et al, 2008, s. 1).  

  Doba administrace je 15-30 minut, probíhá jako semi-strukturovaný rozhovor. 

Bodování provádí klient. 

  Nejprve se určí problém. Pacient popisuje svůj den a během rozhovoru se 

narazí na problémové oblasti. Následuje hodnocení důležitosti činností na škále 1 – 10 

(1 = nepodstatné, 10 = mimořádně důležité), poté si klient vybere až pět problémů, které 

jsou pro něj nejdůležitější a ty ohodnotí v bodování. Hodnotí se výkon na škále 1 – 10 

(1 = vůbec nejsem schopen činnost provést, 10 = jsem schopen činnost provádět velmi 

dobře) a spokojenost na škále 1 – 10 (1 = zcela nespokojen, 10 = mimořádně spokojen). 

Celková skóre se zaznamenají a na daných činnostech s klientem pracujeme (Law M. et 

al, 2008, s. 11-21). Toto hodnocení je vhodné využít při dlouhodobé ergoterapii pro 

stanovení cílů, které jsou pro pacienta prioritní, a ve kterých vnímá největší problém. 

 

  Spinal Cord Independence Measure (SCIM) 

  Hodnocení míry nezávislosti u pacientů s poškozením míchy (SCIM) je 

hodnocení určené pro traumatické a netraumatické, akutní a chronické poranění míchy. 

Test obsahuje 19 položek ve 3 oblastech: 

1. Sebeobsluha (rozpětí skóre 0 – 20): krmení, koupání, oblékání, česání 

2. Dýchání a kontrola sfinkterů (rozpětí skóre 0 – 40): dýchání, kontrola 

močení, kontrola stolice, užití WC 
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3. Mobilita (rozpětí skóre 0 – 40): úkoly v místnosti a na WC, úkoly v interiéru 

a exteriéru. 

Celkové skóre je v rozmezí 0 až 100 bodů (Rehabilitation Measure Database, 2011). 

Tento test je specifický pouze pro konkrétní kategorii pacientů po poškození míchy. 

Proto je prováděn na spinálních oddělní, popřípadě v zařízeních specializujících se na 

tuto cílovou skupinu. 

 

 Quadriplegia Index of Function (QIF) 

  Test hodnotí provádění ADL pomocí horních končetin, používá se u 

hospitalizovaných pacientů s poraněním krční míchy. Test hodnotí 10 položek ADL: 

přesuny, česání, koupání, oblékání, krmení, mobilitu, aktivitu na lůžku, močení, 

vyprazdňování, pochopení/porozumění péči o sebe. 

  Každý úkol je hodnocen v rozmezí 0 – 4 (0 = plně závislý, 4 = nezávislý). 

Maximální možné skóre 200 bodů (180 bodů za funkční kategorie, 20 bodů za péči o 

sebe), (Rehabilitation Measure Database, 2011). 

 

 Functional Assessment Measure (FAM) 

  FAM je v podstatě FIM obohacený o 12 položek, celkový počet položek je tedy 

30. Je sestaven pro pacienty s poškozením mozku. Dvanáct položek testu jsou: 

polykání, přesun do auta, bezbariérový přístup ve společnosti, čtení, psaní, 

srozumitelnost řeči, emocionální stav, nastavení/přístup k omezení, zaměstnatelnost, 

orientace, pozornost, bezpečnostní uvědomění (Rehabilitation Measures Database, 

2012). 

 

 Ze zmíněných testů považuji za velmi užitečný FIM. Délka vypracování a 

administrace je únosná, získaná data poskytují dobrý obraz o stavu pacienta v 

konkrétních oblastech. V neposlední řadě poskytuje ergoterapeutovi srovnání v průběhu 

terapie. Barthel index je dle mého názoru velmi dobře využitelný v akutní péči, neboť je 

jednoduchý na vypracování dobře a jsou zřejmé jak problémové oblasti, tak rozdíly při 

vstupním a výstupním vyšetření. Pro dlouhodobější rehabilitaci shledávám přínosné 

využití COPM, neboť aktivně zapojuje pacienta do ergoterapeutického procesu. 
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2.4.5. Oblast intervence ergoterapeuta 

 

     Role ergoterapeuta v nemocničním zařízení jsou mnohé. Ergoterapie bývá 

poskytovaná ambulantně i během hospitalizace. Já se zaměřím na oblast intervence 

během hospitalizace pacienta. Intervence se odvíjí od diagnózy pacienta, jeho funkčního 

stavu, jeho přání či přání rodiny. Ergoterapeut provádí vyšetření a hodnotí chování 

jedince a vykonávání aktivit. Hodnotí slabé a silné stránky, sestavuje rehabilitační cíle 

krátkodobé a dlouhodobé. Určuje plán, jak daných cílů dosáhnout. To vše ve spolupráci 

se členy interprofesionálního týmu, rodinou a pacientem.  

Oblast intervence ergoterapeuta v nemocničním zařízení je především 

v soběstačnosti klienta. Velmi často se provádí nácvik všedních denních činností, který 

zahrnuje personální aktivity denního života (osobní hygiena, koupání, sebesycení, 

použití WC, oblékání, nácvik přesunů a mobilita) a instrumentální aktivity denního 

života (sociální interakce, užívání léků, telefonování). Dále funkční motorika horních 

končetin, zajištění kognitivních, percepčních a fatických funkcí či nácvik 

s kompenzační pomůckou (Jelínková J. et Krivošíková M. et Šajtarová L., 2009). 

Pacient může kompenzační pomůcku potřebovat pouze na určité překlenovací období, 

než se jeho zdravotní stav zlepší, nebo ji bude vyžadovat déle. (Burianová I., 2008). 

Pro případ, že pacient vyžaduje kompenzační pomůcku, má ergoterapeut k dispozici 

erární vybavení, které může použít pro nácvik. V Belgii má ergoterapeut tu výhodu, že 

může kompenzační pomůcky předepsat již během hospitalizace pacienta. To v České 

republice možné není. Ergoterapeut dále poskytuje poradenství, kde a jak kompenzační 

pomůcku sehnat, navrhuje pacientovi alternativní způsoby provádění činností nebo 

úkolů, školí v ergonomii a správném provádění činností, radí ohledně úprav domácího 

prostření. Pacient by měl odcházet plně informován o svém stavu, o svých možnostech. 

  Ergoterapeutická intervence probíhá především individuální formou na lůžku, 

popřípadě v ergoterapeutické místnosti nebo v dalších prostorách zařízení. Skupinová 

ergoterapie v nemocnici je poskytována s ohledem na možnosti zařízení, personálu a 

samozřejmě klienta. Je zaměřena např. na vaření, kognitivní hry, sportovní aktivity, 

výtvarné a rukodělné techniky (Jelínková J. et Krivošíková M. et Šajtarová L., 2009). 

Existují i specifické skupinové aktivity jako cirkus či zahrádkaření. 

 



26 

 

2.4.6. Ergoterapeutické přístupy a metody 

 

  Aby mohla probíhat ergoterapeutická intervence, musíme zvolit k pacientovi 

určitý přístup a metodu. Jak již bylo řečeno, oblast intervence závisí mimo jiné na 

diagnóze. V ergoterapii existují určité přístupy, které vycházejí z rámce vztahů a 

užíváme je právě v závislosti na diagnóze, respektive typu funkčního postižení. Přístupy 

se v ergoterapeutické intervenci samozřejmě nevylučují, nýbrž doplňují. Proto různé 

přístupy kombinujeme tak, jak je to výhodné pro pacienta. Nyní se pokusím popsat, jaké 

přístupy a metody jsou využitelné na rehabilitačním oddělení v nemocnici. Vybrala jsem 

takové přístupy a metody, se kterými jsem se v nemocnici nejčastěji setkala, které sama 

používám, a které považuji za přínosné. 

 

2.4.6.1. Biomechanický rámec vztahů  

 

  Biomechanický rámec vztahů je využitelný především u fyzických postižení. 

Tělo vnímá jako fungující stroj, který je složený z více částí. Při nemoci či úrazu 

dochází k návratu funkce pomocí léčby určité části těla (Krivošíková M., 2011, s. 109). 

  Biomechanický přístup se zaměřuje především na pohyb člověka při aktivitách. 

Ergoterapeut se tedy zaměřuje na hybnost, svalovou sílu, stabilitu, výdrž a rychlost 

s cílem zlepšit funkci a provedení činnosti. Využitelný je například před nácvikem 

příjmu potravy (posilování pronátorů a supinátorů předloktí) nebo při oblékání (poloha 

ve stoje pro zlepšení výdrže pacienta). Pro hodnocení, ale i terapii je možné využít 

dynamometr Jamar (svalová síla stisku ruky), Perdue pegboard či Jebsen-Taylor funkční 

test ruky pro jemnou motoriku a vytrvalost. Dále se využívají izotonická a izometrická 

cvičení, cvičení proti odporu (pružiny, činky, cvičební gumy, therabandy, terapeutická 

hmota). (Krivošíková M., 2011, s. 110-112). 

  Rehabilitační přístup se snaží kompenzovat deficit, který nelze odstranit ani 

vyléčit. Snaží se dosáhnout a udržet nezávislost pacienta i při reziduálním postižení. 

Využívá pro to úpravy prostředí, adaptaci činnosti, využití kompenzačních strategií a 

kompenzačních pomůcek. V nemocnici jsou využitelné především dlahy a ortézy. 

Statické dlahy pro stabilizaci kloubu a prevenci deformity a dynamické dlahy pro 

udržení rozsahu pohybu v kloubu. Oby tyto přístupy jsou v nemocnici v raném stádiu 

nemoci velmi cenné (Krivošíková M., 2011, s. 111-115). 
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  Osobně považuji metody a techniky biomechanického rámce vztahů za nedílnou 

součást ergoterapie na rehabilitačním oddělení v nemocnici. Po onemocnění či úraze 

dochází k imobilizaci, která má za následek snižování svalové síly, zkracování svalů až 

kontraktury a poměrně rychlou přestavbu kostní tkáně z inaktivity. Pro sebeobsluhu je 

nutné všechny tyto faktory pozitivně ovlivňovat. 

 

2.4.6.2. Neurovývojový rámec vztahů 

 

  Další, velmi rozšířený je neurovývojový rámec vztahů. Vychází z principů řízení 

motoriky, neuromuskulární facilitace a senzorické integrace a opírá se o vývojové 

teorie. Využívá se především u pacientů s neurologickou diagnózou, u vývojových 

poruch, u pacientů s neuromuskulárním onemocněním, nebo u pacientů s poruchou 

nervového systému. (Krivošíková M., 2009, s. 115).  

  Existuje řada přístupů v rámci neurovývojového rámce vztahů, a to 

neurovývojové, senzomotorické přístupy a přístupy senzorické integrace. Zaměřím se 

pouze na některé metody, které považuji za nejvhodnější, a s kterými jsem se na 

rehabilitačním oddělení v nemocnici setkala.  

 

 Bobath koncept: 

  První z nich je neurovývojový koncept Bobathových. Bobath koncept je přístup 

k řešení problémů při hodnocení a léčbě jedinců s poruchami funkce, pohybu a tonu 

vzniklých důsledkem postižení centrální nervové soustavy. Cílem je zlepšit posturální 

kontrolu a selektivní pohyb pomocí facilitačních technik. (Krivošíková M., 2011, s. 

117). Problémy pacienta během hospitalizace bývají celkové oslabení, snížený svalový 

tonus a ztráta motorické kontroly, což vede ke snížené soběstačnosti především v oblasti 

personálních ADL. Ergoterapeutická intervence s využitím prvků bobath konceptu se 

týká především nácviku ADL, přesunů, používání kompenzačních pomůcek. Dále 

zlepšení mobility na lůžku, nácvik přetáčení, vstávání z lůžka přes obě strany. Využívá 

se i při polohování celého těla a horních končetin. Velmi často se provádí mobilizace 

pletence ramenního jako prevence syndromu zmrzlého ramene a pro přenos váhy přes 

postižené rameno. (Krivošíková M., 2011, s. 119-121). Pro tento koncept je důležitá 

včasnost, četnost (intenzita) a 24 hodinová intervence (interprofesionální zapojení). 

(Matolínová V., 2011). 
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  V rámci bobath konceptu se u neurologických pacientů používá placing (pohyb 

vedený terapeutem s aktivním automatickým napojením pacienta), někdy kombinovaný 

s aproximací pro lepší stimulaci proprioceptorů ve šlachách, svalech a kloubech, která 

nám zaručí lepší odpověď. Dalším prvkem je guiding, tedy způsob vedení pacienta 

terapeutem k určité činnosti. Handling je způsob, kterým terapeut zachází s pacientem, 

tedy jak ho uchopuje a nastavuje do určitých poloh. Součástí bobath konceptu je také 

bridging, míra zevní opory a využívá se polohování. Polohování je nesmírně důležité a 

zásadní pro další ergoterapeutickou intervenci. Špatné polohování může způsobit 

komplikace ve zdravotním i funkčním stavu. Dobré polohování již od prvních okamžiků 

hospitalizace má dle Venduly Matolínové z Kliniky rehabilitačního lékařství v Praze 

vliv na budoucí možnosti a limity rehabilitace.  

  Bobath koncept považuji za vhodný přístup ke všem pacientům, neboť bere 

v úvahu komfort pacienta. Prvky jako handling a guiding jsou citlivé na zacházení 

s pacientem a dají se běžně využívat v jakékoli ergoterapeutické intervenci. 

(Matolínová V., 2012). 

 

 PANat metoda – přístup Margaret Johnstonové: 

  Další metoda v rámci neurovývojového přístupu je PANan metoda – přístup 

Margaret Johnstonové. V podstatě jde o metodu, která využívá specifické polohování 

končetin ve fyziologické pozici ve vzduchových dlahách. Dlaha usnadňuje pohyb, 

snižuje třes, atetózní projevy, otoky, hypertonus. Z ergoterapeutického hlediska je 

výhodná pro normalizaci svalového tonu, uvolnění šlach a myofascií, pro centralizaci 

příslušných kloubů a tlumení patologických reakcí a nežádoucích souhybů či pro 

zesílení smyslového vnímání. Ergoterapeut tedy může nafukovací dlahy použít při 

polohování, nácviku aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů a ke zlepšení 

pasivní hybnosti. (Šuláková K., 2009, s. 16-19, 16-27, Centrum spirala, 2012) 

 

 Metoda Affolter: 

  Tato metoda je využitelná u pacientů s poškozením centrální nervové soustavy, 

tedy u pacientů po cévní mozkové příhodě (Kolář P. et al, 2009, s. 306), po poranění 

mozku, s degenerativním onemocněním, se zánětlivými procesy. Svou roli hraje i u 

pacientů ve vegetativním stavu. Metoda spočívá ve využití smyslového vnímání, 

především taktilních stimulů, které zprostředkovávají skutečný kontakt s okolím 

(Kvasničková S., 2011, s. 10). Základní technikou je guiding – tedy vedení terapeutem. 
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Pacient provádí činnosti denního života, přitom má činnosti všemi smysly vnímat. 

(Kolář, 2009). Důležité je, že guiding je prováděn bez slovního doprovodu. Speciální 

forma guidingu, kterou lze uplatnit u pacientů se změněným stavem vědomí je tzv. 

ošetřovatelský guiding. Činnost zde provádí terapeut bez zahrnutí pacienta 

(Kvasničková S., 2011, s. 19). Přesto se domnívám, že získané vjemy jsou pro pacienta 

velmi cenné, především mu dávají informace o jeho tělesném schématu a těle jako 

takovém. 

 

 Bazální stimulace: 

  Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidského 

vnímání. Základními prvky bazální stimulace jsou pohyb, komunikace a vnímání a 

jejich úzké propojení (Friedlová K., 2007, s. 19). Provádí se cílená stimulace 

smyslových orgánů za účelem znovu aktivovat mozkovou činnost, a tím podporovat 

vnímání, komunikaci a hybnost pacientů (Friedlová K., 2007, s. 19). V nemocnici lze 

tento koncept velmi dobře využít obecně u pacientů na lůžku. Tedy u pacientů 

v apalickém syndromu, v kómatu, u dlouhodobě ležících pacientů, u neklidných či 

dezorientovaných pacientů, na jednotce intenzivní péče či u geriatrických pacientů. 

Základní prvky stimulace jsou somatická, vestibulární a vibrační (Friedlová K., 2007, s. 

24). Konkrétněji využíváme iniciální dotek, tělesné schéma a hranice těla, polohování 

(typ hnízdo, typ mumie), koupel, vibrace, dráždění vestibulárního aparátu a informace z 

autobiografické anamnézy. Autobiografická anamnéza je rozsáhlý avšak poměrně 

jednoduchý soupis informací o pacientovi. Osobně tuto metodiku vnímám přínosnou 

především jako doplňkovou formu k jiným terapeutickým přístupům. Jako problém 

vnímám především způsob zaznamenávání výsledků bazální stimulace, ergoterapeut ji 

však může využít na neonatologii, jednotce intenzivní péče a u pacientů ve vigilním 

kómatu. 

 

 Senzomotorický přístup Roodové: 

  Metoda využívá cíleně volené senzorické stimuly k facilitaci, aktivaci a inhibici 

motorických funkcí a vývojové polohy k ovlivnění svalového tonu. (Krivošíková M., 

2011; Kolář P. et al, 2009). K facilitačním senzorickým stimulům patří kožní techniky 

jako rychlé kartáčování, rychlé tahy štětečkem a proprioceptivní techniky jako silná 

kloubní komprese, tapping, terapeutická vibrace. K inhibičním senzorickým stimulům 

patří techniky jako aplikace neutrálního tepla (5-10 minutové zábaly), lehká kloubní 



30 

 

aproximace, pomalé hlazení a tlak, pomalé válení, kolébání a houpání. Cílem je obnova 

pohybových vzorců a komplexního pohybu v pořadí, ve kterém by se normálně 

objevily. Přístup je využitelný u jakékoliv neurologické dysfunkce (Krivošíková M., 

2011). Z mého pohledu jsou v ergoterapeutické intervenci využitelné právě facilitační a 

inhibiční techniky. 

 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF): 

  Dle lektorky PNF Sekyrové je podstatou metody usnadnění pohybu pomocí 

signalizace z vlastního těla. Jak píše Kolář, PNF využívá aferentní stimulace 

proprioceptorů a exteroceptorů. Konkrétními prostředky jsou stimulace pomocí 

protažení svalu, stimulace kloubních receptorů pomocí trakce a komprese, adekvátní 

mechanický odpor, taktilní stimulace a manuální kontakt (dotek), sluchová a zraková 

stimulace. (Kolář P. et al, 2009). Metoda je specifická v tom, že využívá diagonální 

pohybové vzorce, které autor metody dr. Herman Kabat spolu s fyzioterapeutkou 

Margaret Knott převzal z aktivit denního života. Z tohoto hlediska shledávám tuto 

metodu velmi přirozenou pro nácvik ADL. Lze ji uplatnit u onemocnění centrálního 

nervového systému jako centrálních paréz a poranění či poškození míchy z různých 

příčin (úrazy, nádory, zánětlivé a degenerativní procesy), dále u poškození periferních 

nervů, ortopedických poruch, degenerativních onemocnění kostí a kloubů, u 

traumatických poškození pohybového aparátu, po zlomeninách, po poranění vazů, šlach 

a svalů, po amputacích, při svalových atrofiích a kloubních kontrakturách. (Kolář P. et 

al, 2009, s. 279).  

 

2.4.6.3. Psychodynamický a humanistický rámec vztahů 

 

  Psychodynamický rámec vztahů vychází z psychoanalýzy založené Sigmundem 

Freudem. Zabývá se nevědomou podstatou chování jedince, jeho emocemi, myšlenkami 

a symboly, které spojuje s lidmi, událostmi nebo předměty. Zdůrazňuje důležitost 

interpersonálních vztahů v terapii a navázání správného terapeutického vztahu. Uznává 

potenciál nevědomí a využívání obranných mechanismů. (Krivošíková M., 2011, s. 

 154-156). 

  Humanistický rámec vztahů je postaven na faktu, že každý člověk je 

individuální a má tak být také posuzován. Je mu dána autonomie a s tím spojená 
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svoboda volit si. V neposlední řadě je vyžadována aktivita jedince. (Krivošíková M., 

2011, s. 156-157) 

  Oba tyto rámce vztahů nedávají ergoterapeutovi konkrétní příklady, co 

s pacientem dělat. Upravují spíše vztah mezi terapeutem a pacientem. Ačkoli 

rehabilitace v akutní fázi onemocnění může být náročná na komunikaci s pacientem, 

ergoterapeut by neměl zapomínat, že každý pacient je individuální, vyžadující 

specifický přístup. Hospitalizovaný pacient je stresován mnoha faktory, které nemusí 

být na první pohled patrné. Pacient má určité emoce, se kterými se musí vypořádat. 

Ergoterapeut by měl být profesionál ve všech směrech a měl by přistupovat k pacientovi 

holisticky. 
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3. Praktická část 

 

3.1. Cíl práce a výzkumné otázky 

 

 Cílem praktické části mé bakalářské práce je srovnat roli ergoterapeuta na 

lůžkovém rehabilitační oddělení v Gentu na UZ Gent (Universitair Ziekenhuis Gent, 

česky fakultní nemocnice Gent) a v Praze na FN Motol (fakultní nemocnice v Motole) a 

VFN-KARIM (klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v rámci 

Všeobecné fakultní nemocnice). 

 

 Ve srovnání se zaměřím obecně na pracoviště (tedy nemocnici), rehabilitační 

oddělení, popis pracovišť, ergoterapii, ergoterapeutický proces, nejčastěji používané 

přístupy a koncepty, dokumentaci, následnou péči a ergoterapeutem subjektivně 

vnímané nedostatky jak na pracovišti, tak v systému rehabilitace. 

 

 Výzkumné otázky, které z cílů práce vychází, jsou následující: 

 Jak probíhá ergoterapie na rehabilitačním oddělení ve vybraných nemocnicích v 

Gentu a v Praze? 

 Jaké jsou rozdíly a podobnosti mezi rolí ergoterapeuta v Gentu a v Praze? 

    

3.2. Metodologie  

 

  Pro zpracování praktické části jsem využila kvalitativní metody sběru dat. Dle 

Jany Kutnohorské je kvalitativní výzkum nematematický analytický postup. Výzkum se 

může týkat lidí, příběhů, chování, chodu organizací, společenských hnutí nebo 

vzájemných vztahů. Dále Kutnohorská tvrdí, že kvalitativní výzkum umožňuje poznání 

širšího kontextu jevů, které badatele zajímají a jejich poznání v přirozeném prostředí 

(Kutnohorská J., 2009, s. 22). Kvalitativní výzkum probíhá na místech, které mají pro 

výzkumníka ustálený smysl (nemocniční zařízení, odborná ambulance apod.). 

Zkoumaný vzorek je vybírán na základě určitého konceptu a jejich množina nebo 

soubor se během výzkumu rozšiřuje nebo zužuje (Kutnohorská J., 2009, s. 23).  

 V rámci kvalitativního výzkumu jsem zvolila metody pozorování a rozhovor. 

Pozorování poskytuje možnost sledovat situace a projevy lidí během přirozených 
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událostí a jeho snahou je zjistit, co se skutečně děje (Hendl J., 2008. s. 407). Využila 

jsem několik technik pozorování. Šlo o nepřímé pozorování, které je často 

doprovodným jevem rozhovoru, zúčastněné pozorování, kdy se badatel na nějakou dobu 

stává součástí zkoumaného prostředí a nezúčastněné pozorování, kdy badatel 

prostředím pouze prochází (Kutnohorská J., 2009, s. 37). Zúčastněné pozorování jsem 

využila u tří ze čtyř zařízení, kde jsem absolvovala praxi. U čtvrtého jsem využila 

nepřímé a nezúčastněné pozorování. Metodu pozorování jsem použila, abych mohla 

lépe popsat prostředí, vybavení a pomůcky, které ergoterapeut na daném zařízení 

využívá. 

 Hlavní metodu, kterou jsem zvolila, je rozhovor – interview. Takový rozhovor, 

který je moderovaný a je prováděn s konkrétním cílem výzkumné studie (Kutnohorská 

J., 2009, s. 38). Pro potřeby výzkumu jsem využila semi-strukturovaný rozhovor, který 

na rozdíl od strukturovaného dovoluje doplňující otázky. Dle Miovského je pro semi-

strukturovaný rozhovor nutné schéma, které je pro tazatele závazné. Na získané 

odpovědi je možné se doptat, ujistit se, že rozumíme, co tím respondent myslel. 

Klademe doplňující otázky (Miovský M., 2006, s. 160-161).  

 Dané metody jsem zvolila, neboť tímto způsobem sesbíraná data mají vysokou 

relevantnost, což je pro mou práci důležité. Abych mohla data porovnat, musím si být 

jistá, že pracuji s přesnými údaji, a že danému zařízení do hloubky rozumím. Zvolené 

metody mi získání těchto dat umožnily. 

  Výzkum probíhal v nemocnicích na rehabilitačních odděleních. Toto prostředí 

jsem si vybrala, protože již na začátku studia mě toto prostředí oslovilo a v budoucnu 

bych chtěla v takovém prostředí působit. Výzkum se týkal chodu organizace a 

vzájemných vztahů, ale především ergoterapeutů a jejich role v daném prostředí.  

Výzkumným vzorkem v mém výzkumu jsou čtyři ergoterapeuti působící 

v nemocnici na rehabilitačním oddělení. Další podmínky zde nejsou. 

  

  Pro rozhovor jsem vytvořila kostru, které jsem se během dotazování držela, ale 

byl zde prostor i pro doplňující a vysvětlující otázky. Rozhovor se uskutečnil se čtyřmi 

ergoterapeuty (jeden rozhovor v Gentu, zbylé tři v Praze), a byl formou semi-

strukturovaného rozhovoru zaznamenáván na diktafon. Jeden rozhovor probíhal 

v Gentu na UZ Gent, kde je v rámci rehabilitačního pět pododdělení, zbylé tři 

rozhovory proběhly v Praze, kde jsem vybrala takové rehabilitační oddělení, které jsou 

porovnatelné s pěti pododděleními v UZ Gent. Poté jsem získaná data zpracovala do 
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kostry rozhovoru a porovnala. Metodu pozorování jsem používala při popisování 

prostředí, vybavení a pomůcek na rehabilitačních odděleních. 

 

3.3. Popis prostředí výzkumu 

 

Abychom si mohli udělat představu o tom, co porovnáváme, považuji za důležité 

popsat prostředí, z kterých pochází výzkumný vzorek. Prostředí jsou nemocnice, kde se 

daná oddělení nacházejí. Nemocnice jsem vybírala dle stanoveného cíle a možností. 

První pracoviště je UZ Gent. Tuto nemocnici jsem vybrala proto, že 

Arteveldehogeschool v Gentu, kde jsem byla v rámci programu Erasmus, zde zajišťuje 

výuku. Další pracoviště byla vybrána na základě úvahy o porovnatelnosti s touto 

nemocnicí. V Praze jsou podobná zařízení ve FN Motol a VFN. Ve FN Motol jsem 

vybrala jak dětské, tak dospělé oddělení, neboť v Gentu jsou v rámci rehabilitace obě 

oddělení. Ve VFN jsem si vybrala oddělení KARIM, které pokrývá rehabilitaci na 

akutních lůžkách. Podmínkou bylo, aby na oddělení působil ergoterapeut, s kterým byl 

prováděn rozhovor, a který byl hlavním zdrojem informací. 

Ve všech případech se jedná o velké fakultní nemocnice. Průměrný počet 

zaměstnanců je pro UZ Gent 6 000, pro VFN a FN Motol více než 5 000.  

  UZ Gent poskytuje ambulantní péči, hospitalizaci a pohotovost. Na 59 různých 

odděleních s celkem 1 100 lůžky je ročně hospitalizováno 75 000 pacientů. Ambulantně 

zde ošetří přes 400 000 pacientů.  

  VFN, jejíž součástí je klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

(KARIM), kde probíhal další rozhovor, poskytuje základní, specializovanou a zvlášť 

specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči (vfn, 

2012). Na 45 odděleních je ročně hospitalizováno přes 55 000 pacientů na 1 900 

lůžkách. Ambulantně zde ošetří neuvěřitelných 2 512 000 pacientů.  

  FN Motol poskytuje ambulantní a lůžkovou péči na 57 odděleních. Lůžková 

péče je poskytovaná na 2 410 lůžkách 70 tisícům pacientů ročně. Ročně zde ambulantně 

ošetří 860 000 pacientů. 

  Z popsaných dat vyplývá, že na počty oddělení a zaměstnanců jsou si všechny 

nemocnice podobné. Rozdíly jsou vidět v počtu lůžek. V belgickém Gentu je na velikost 

nemocnice podstatně méně lůžek než v českých VFN a FN Motol. Zde je vidět rozdíl v 

trendech zdravotnictví, kdy Česká republika má stále ještě příliš mnoho lůžek (Bém R., 

2012). Rozdíl je patrný, i když vezmeme v úvahu počet zaměstnanců na počet ročně 
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ošetřených pacientů. V UZ Gent 6 000 zaměstnanců ročně ošetří 475 000 pacientů, ve 

VFN 5 000 zaměstnanců ošetří 2 570 000 pacientů a ve FN Motol 5 000 zaměstnanců 

ošetří 920 000 pacientů.  

 

3.4. Výsledky výzkumu z rozhovorů a pozorování 

 

3.4.1. Rehabilitační oddělení  

 

UZ Gent je rozdělena do několika sekcí, jednou z nich je sekce poruch 

pohybového ústrojí. Tato sekce je dále rozdělena do dalších oddělení. Oddělení 

ortopedických operací, oddělení revmatologie, oddělení léčby bolesti a poslední 

oddělení fyzikální medicíny a rehabilitace. Toto oddělení má ještě pět pododdělení: 

1) Spinální oddělení 

2) Oddělení poškození mozku 

3) Oddělení ortopedických poranění a amputací 

4) Dětská rehabilitace 

5) ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) 

Z názvů oddělení vyplývá, s jakými nejčastějšími diagnózami se zde může 

ergoterapeut setkat. Nejčastější diagnózy, s jakými se zde ergoterapeuti setkávají, jsou 

paraplegie, tetraplegie, poranění mozku, cévní mozkové příhody, polytraumata, 

amputace. U dětských pacientů to jsou nejčastěji vrozené, poúrazové a poinfekční stavy 

a s tím související poškození mozku, periferní parézy. Rehabilitace je poskytovaná 

ambulantně i při hospitalizaci. V rámci hospitalizace je denně ošetřeno 62 pacientů, 

ambulantně 80 dospělých a 40 dětí. Počet lůžek na spinální jednotce a oddělení po 

poškození mozku je 31 pro každé oddělení. Na každém oddělení je jedenáct pokojů po 

jednom lůžku a deset pokojů po dvou lůžkách. Oddělení dětské rehabilitace a 

ortopedických poranění a amputací nemá v rámci oddělení fyzikální medicíny a 

rehabilitace lůžkové oddělení, pacienti jsou ošetřováni ambulantně nebo na jiných 

odděleních (pediatrie). Oddělení ARO je mimo tuto budovu a rehabilitace potažmo 

ergoterapie je zde poskytovaná víceméně jako samostatná jednotka. 

 

KARIM je jedno z pětačtyřiceti oddělení VFN v Praze. Rehabilitační oddělení 

jako takové zde není, ale jako rehabilitační pracovníci v rámci tohoto oddělení pracují 
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  4 fyzioterapeutky a 1 ergoterapeutka. KARIM má několik pododdělení, kam 

rehabilitační pracovníci docházejí. Jedná se o: 

1) RES-UP (resuscitační oddělení – urgentní příjem), kde je v současné době 

   8 lůžek, plánují se však další dvě. 

2) RES-I – kardiocentrum (jednotka pooperační intenzivní péče) se 7 lůžky. 

3) RES-II – kardiocentrum (jednotka intenzivní a resuscitační péče) je oddělení 

ARO se 6 lůžky. 

4) Mediál se 4 lůžky a box s jedním lůžkem pro stabilizované pacienty 

5) Standartní oddělení, kde ovšem není rehabilitace pravidelnou součástí 

programu. 

Nejčastější diagnózy na tomto oddělení jsou respirační selhání, kardiální selhání 

multiorgánová selhání, poruchy vědomí, CMP, čímž je KARIM poněkud specifické 

oddělení. Pacienty s podobnými diagnózami jsou také na ARO v UZ Gent. Poskytovaná 

rehabilitační péče na tomto oddělení je pouze v rámci hospitalizace a oproti ostatním 

zařízením je jako jediná poskytovaná 7 dní v týdnu. Počet ošetřených pacientů za den se 

pohybuje v rozmezí mezi 25 až 35 pacienty, v závislosti na obsazenosti oddělení a počtu 

pacientů indikovaných k rehabilitaci na standartním oddělení.  

 

Ve FN Motol je rehabilitace poskytována na klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství. Na klinice jsou rehabilitováni dospělí a dětští pacienti 

s vertebrogenními poruchami, neurologickými chorobami, pacienti po ortopedických 

operacích, úrazech pohybové soustavy, operacích páteře a pacienti s interními 

chorobami.  

Jak dětská, tak dospělá část rehabilitace poskytuje služby ambulantně a v rámci 

hospitalizace.   

Dospělá část má dvě sekce: spinální jednotku a lůžkové oddělení. Spinální 

jednotka má kapacitu 17 lůžek, jsou zde dva nadstandartní jednolůžkové pokoje, zbylé 

pokoje jsou po dvou lůžkách. Lůžkové oddělení má kapacitu 30 lůžek, přičemž pokoje 

jsou po třech lůžkách, dále jsou zde dva nadstandartní pokoje – jeden dvoulůžkový a 

jeden jednolůžkový. Oproti UZ Gent je zde obrovský rozdíl v počtu pacientů na pokoji, 

dvoulůžkové pokoje v UZ Gent jsou spíše výjimkou a pokoje se liší i velikostí, 

manipulačním prostorem. Při srovnání pokojů na spinálních jednotkách obou zařízení je 

velký rozdíl ve vybavení a bezbariérovosti pokojů. 
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Dětská část zatím nemá lůžkové oddělení. Rehabilitační oddělení je pouze pro 

ambulantní pacienty. Rehabilitace v rámci hospitalizace je poskytovaná na jiných 

odděleních, kam terapeuti dochází. Jedná se o neonatologii, pediatrii, onkologii, 

chirurgii, neurochirurgii, neurologii a ARO. V tomto směru je rehabilitace nastavená 

stejně jako v UZ Gent, kde v rámci rehabilitačního oddělení také není lůžkové oddělení. 

 

3.4.1.1.  Speciální programy 

 

Oddělení fyzikální medicíny a rehabilitace v UZ Gent má v rámci oddělení 

poškození mozku k dispozici pět lůžek pro pacienty ve vigilním komatu, apalickém 

syndromu či vegetativním stavu. U těchto pacientů probíhá pět měsíců intenzivní 

terapie. V rámci tohoto programu se využívá bazální stimulace, posazování, 

postavování, intenzivní polohování atp. Pokud se během této doby pacient zlepší, 

zůstává na oddělení. Pokud není zlepšení patrné, pacienti jsou přeloženi do jiného typu 

zařízení. Ročně se zde vystřídá průměrně 20 pacientů, úspěšnost rehabilitace (tedy 

pokračování v terapii) je u 2-3 pacientů za rok. 

FN Motol v rámci kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství zajišťuje 

speciální programy zaměřující se na pacienty s cystickou fibrózou (dětská část) a 

roztroušenou sklerózou (dospělá část). 

KARIM žádné speciální programy v rámci rehabilitace nemá. 

 

3.4.1.2. Interprofesionální tým 

 

Členové týmu: 

Členy interprofesionální týmu v UZ Gent jsou rehabilitační lékař, rehabilitační 

sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, psychologové, asistenti psychologie, 

sociální pracovník, technik.  

Na KARIM jsou členy týmu ještě lékaři, ošetřovatelky a sanitáři. Externě 

dochází na konzultace logoped či psycholog, ale nejsou běžnou součástí týmu. 

Ve FN Motol není v rámci kliniky jednotný interprofesionální tým. Na spinální 

jednotce je stálý tým skládající se z lékařů, zdravotních sester, ergoterapeutky, 

fyzioterapeutů. Na požádání dochází sociální pracovnice, kaplan, psychiatr, chirurg či 

plastický chirurg, ale nejsou běžnou součástí týmu. Na lůžkovém oddělení tvoří tým 
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lékaři, zdravotní sestry, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, logoped a dochází sociální 

pracovnice a kaplan.  

Co se týče dětské části, je opět rozdíl mezi ambulantní složkou, kde je v týmu 

rehabilitační lékař, ergoterapeuti a fyzioterapeuti. Na lůžkách jsou to potom ošetřující 

lékař, zdravotní sestry, rehabilitační lékař, ergoterapeuti a fyzioterapeuti. Úplně zde 

chybí speciální pedagog, logoped a psycholog. 

 

Interprofesionální spolupráce: 

Co se týče interprofesionální spolupráce v UZ Gent, běžně zde spolupracuje 

ergoterapeut a fyzioterapeut při nácviku přesunů či cvičení horních končetin (spinální 

jednotka, oddělení poškození mozku), toto funguje i na KARIM či spinálním oddělení 

ve FN Motol. Dále je velká spolupráce mezi ergoterapeutem a logopedem u pacientů 

v komatu při sycení, kdy ergoterapeut má na starosti motorické potíže horních končetin 

a logoped zajišťuje polykání a funkčnost svalů obličeje. 

Na KARIM dále fyzioterapeut často spolupracují v tandemu (při vertikalizaci) a 

společně si domlouvají terapie. Dále je velká spolupráce se zdravotními sestrami 

(konzultace, co pacient potřebuje, jak s ním pracovat, co pacient zvládne sám apod.) a 

s lékaři (konzultace vývoje stavu pacienta). 

Spolupráce v týmu ve FN Motol je pouze na spinální jednotce mezi 

ergoterapeutem a fyzioterapeuty (fyzioterapeut se zaměřuje na posturu, ergoterapeut na 

funkčnost ruky; trénink přesunů, korekce sedu ve vozíku). 

 

Předávání informací:  

Předávání informací je zajištěno několika způsoby. V UZ Gent je každý den 

ráno 15 minutový briefing, na KARIM každodenní vizita, kde se řeší medikace a náhlé 

změny stavu či změny v rehabilitaci. V UZ Gent je dále každé tři týdny setkání týmu i 

s pacientem popřípadě s rodinou, kde se řeší cíle a plán terapie, změny, pokrok atp. Na 

KARIM má každý pacient svou vlastní sestru, která zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou 

péči. Pokud se vyskytnou nějaké komplikace nebo něco, na čem je třeba zapracovat, 

hned u lůžka to sestra řeší s ostatními členy týmu. Každý čtvrtek je také rehabilitační 

vizita, které se účastní rehabilitační pracovníci a rehabilitační lékařka. V rámci FN 

Motol je předávání informací na spinální jednotce a lůžkovém oddělení zajištěno 

pravidelnými týdenními vizitami (každý pátek na spinální jednotce a každý čtvrtek na 

lůžkách) a komunikací mezi členy týmu v průběhu týdne. 
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Poslední způsob předávání informací, který využívají v různých formách 

všechna oddělení, je dokumentace. Má k ní přístup každý člen týmu. Na dětském 

oddělení funguje pouze dokumentace a osobní konzultace a výměna informací ústně 

mezi členy týmu. 

 

3.4.1.3. Indikace rehabilitace 

 

Indikace není jednoznačná. Ve všech zařízeních ji může indikovat ošetřující 

lékař, ve FN Motol výlučně ošetřující lékař. V UZ Gent rehabilitaci dále indikuje 

praktický lékař, zdravotní pojišťovna, nebo si požádá pacient sám či jeho rodina. Ovšem 

rehabilitační cíle indikuje rehabilitační tým, tedy rehabilitační lékař a ostatní pracovníci. 

Každý rehabilitační pracovník, tedy i ergoterapeut je však zodpovědný za své terapie. 

Na KARIM indikace ergoterapie není úplně jasně vymezena do pravomoci konkrétního 

člověka. Ergoterapeut dochází k pacientům dle potřeby a to na požádání lékaře, 

doporučení sestry či fyzioterapeuta. 

 

3.4.1.4. Počet ošetřených pacientů za den  

 

V UZ Gent na jednoho terapeuta denně připadá 6-7 pacientů. Terapie probíhají 

dle možností oddělení. Na ARO je to u lůžka pacienta. Zbylá oddělení mají společné 

prostory k terapii. Na KARIM ergoterapeut ošetří průměrně 8 pacientů a terapie 

probíhají většinou u lůžka. Na standartním oddělení pak v prostorách oddělení (na 

pokoji, u stolu, v koupelně apod.). Počet pacientů za den na jednoho terapeuta ve FN 

Motol závisí na počtu pacientů a předepsaných žádankách na rehabilitaci. Počet se 

pohybuje v rozmezí 6-14 pacientů za den, průměrně se ošetří 9 pacientů. Terapie na 

spinální jednotce probíhají na celém oddělení, tedy na lůžkách, pokojích, společenské 

místnosti, koupelně a WC, dále v nácvikové koupelně a někdy i v prostorách celé 

nemocnice. Pro lůžkové oddělení jsou to lůžka na pokoji, denní místnost a 

ergoterapeutická místnost v rehabilitačním oddělení. Dětské oddělení má k dispozici 

opět lůžka a pokoje a dále ergoterapeutické místnosti v ambulantní části dětské části 

kliniky rehabilitace. 
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3.4.2. Popis pracovišť 

 

Prostředí UZ Gent je plně bezbariérové. Všechna oddělení kromě ARO se 

nacházejí v jedné budově, oddělení jsou rozdělena dle pater. Každé oddělení má 

společnou ergoterapeutickou a fyzioterapeutickou místnost a kancelář. Na každém patře 

je kuchyň, místnost pro setkávání interprofesionálního týmu a standardizované pokoje. 

Každé oddělení má svůj interprofesionální tým. Je zde k dispozici bazén, dřevařská 

dílna, dílna na kov a malířská dílna. Také je zde terapeutický cvičný byt, kde si pacienti 

mohou vyzkoušet žít samostatně a sklad kompenzačních pomůcek. K dispozici je 180 

vozíků pro 62 hospitalizovaných pacientů, dále speciální kola, tricykly, tricykly 

s motorem, čtyřkolky, hole berle apod. V porovnání s vybranými českými nemocnicemi 

je na tom UZ Gent podstatně lépe. 

Ergoterapeutické místnosti jsou vybaveny různými pomůckami. Na spinálním 

oddělení je sekce pro trénink přesunů (auto s nastavitelnou výškou, výškově 

nastavitelné postele, sprcha, vana, WC), počítačová sekce (různé druhy ovládání 

počítače – laser na brýlích, ovládání na nohu, ovládání bradou; počítače upravení pro 

kvadruplegiky, pomůcky pro práci na počítači). Dále je zde pressure measuring – 

přístroj, který měří zatížení sedáku vozíku pacientem, je propojený s počítačem. 

Playstation s terapeutickým softwarem pro trénink manipulace na vozíku, kamerové 

zařízení snímající pohyby pacienta a promítající je na obrazovku počítače, závěsný 

stojan pro HKK, umělé bariérové prostředí pro trénink jízdy na vozíku, kola, tricykly, 

motomedy. Pokoje mají standardizovanou velikost, jsou plně bezbariérové, vybavené 

pojízdným stropním systémem, nábytek je uzpůsoben pro manipulaci s vozíkem. Každý 

pokoj má svou vlastní koupelnu. Jsou zde polohovatelné postele, TV, internetové 

připojení, v případě potřeby (při vyšší míšní lézi) se využívá ovladač prostředí 

s infračerveným ovládáním. V budoucnu se plánuje v exteriéru vytvoření umělého 

bariérového prostředí v a bezbariérového koutku pro zahradničení.  

Další oddělení UZ Gent mají mimo již zmíněné vybavení a pomůcky například 

BTE work simulator – přístroj pro simulaci a trénink pohybů všedních denních aktivit, 

obsahuje komplexní sadu příslušenství a výsledky jsou objektivně zaznamenávány do 

počítače. Na tomto přístroji je možný trénink a testování pacienta v různých polohách 

s různými nástroji s různým nastavením odporu. Dále se využívá Dynamometr Jamar. 

Dynamometr je propojen s počítačem, a lze ho díky speciálnímu softwaru lze formou 
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hry použít jak pro testování, tak pro terapii. Častým vybavením jsou také zrcadla pro 

mirror therapy, ale také pro obyčejnou zpětnou vazbu pacientovi. 

 

Na KARIM je prostředí uzpůsobené poskytování akutní péči. Rehabilitace je 

poskytovaná přímo na odděleních, která jsou propojena. Zdravotní sestry, lékaři a 

rehabilitační pracovníci jsou v úzkém kontaktu a mají přehled a činnosti svých kolegů. 

Chybí zde ergoterapeutická místnost, ale vzhledem k poskytované péči a jejímu 

intenzivnímu charakteru to nepovažuji za nedostatek. Ergoterapeut se pohybuje na 

odděleních RES-I, RES-II, standartním oddělení, která jsou v jedné budově a RES-UP, 

který je v jiné budově VFN. Problémem na tomto oddělení jsou bariérové sociální 

zařízení. Do sprchy je nutné překonat schod a na WC jsou příliš úzké dveře, které 

znemožňují přístup s vozíkem. Není zde specifické vybavení pro ergoterapii. Na 

resuscitačním oddělení je mnoho polohovacích pomůcek, ergoterapeut má k dispozici 

pomůcky na trénink úchopů, JM, HM a kognitivních funkcí a pro bazální stimulaci. Na 

standartním oddělení je sklad pomůcek, kde jsou různé berle, hole a chodítka. Pomůcky, 

které na pracovišti chybí, jsou modifikované pomůcky pro ADL (např. lžíce 

s rozšířeným úchopem, hrnečky s pítkem). 

 

Dospělá část FN Motol má tři místnosti pro ergoterapii – terapeutickou místnost, 

kuchyň a nácvikovou koupelnu se skladem pomůcek. Spinální jednotka FN Motol je 

v podstatě uzavřené oddělení. Chybí zde ergoterapeutická místnost, k terapiím se 

využívá veškerý prostor oddělení, tedy denní místnost, WC, koupelna, chodba a pokoje 

pacientů. V prostorách spinální jednotky jsou uloženy mechanické vozíky. V nácvikové 

koupelně jsou uloženy některé pomůcky do koupelny, na WC, různé hole a berle. Dále 

jsou k dispozici pomůcky pro trénink úchopů, jemné motoriky, hrubé motoriky, 

kognitivních funkcí, přesunů, různé modifikované příbory apod. Chybí zde umělé 

bariérové prostředí pro nácvik překonávání bariér. Nácvik probíhá v exteriéru 

nemocnice, které tomu není přizpůsobené a je zde vyšší riziko úrazu. V porovnání se 

spinálním oddělením UZ Gent je zde především méně přístrojů využitelných pro terapii 

a podstatně menší možnosti vypůjčení kompenzačních pomůcek. Lůžkové oddělení má 

k dispozici prostory na oddělení jako pokoje, denní místnost a chodbu, dále tři 

terapeutické místnosti na rehabilitačním oddělení a prostory. Vybavení a pomůcky jsou 

stejné jako pro spinální jednotku. 
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V dětské části FN Motol jsou dvě ergoterapeutické místnosti vybavené 

zrcadlem, bobathovskými válci, různými pomůckami pro trénink JM, HM, úchopů, 

kognitivních funkcí. A protože hovoříme o dětských pacientech, je zde pro terapie i 

mnoho her. Lze využít i iPad, notebook s dotekovým displayem. Brzy přibude i Manufit 

(sada dřevěných předmětů pro procvičování a zvyšování mobility horních končetin) a 

X-box kinect, který snímá pohyby těla na obrazovku. Prostředí je zde bezbariérové. 

Ergoterapie probíhající na lůžkových odděleních probíhá u lůžka či v pokoji a využívá 

výše zmíněných pomůcek a vybavení. 

 

Financování:  

UZ Gent poskytuje ročně na nákup vybavení a pomůcek 40 000-45 000 eur. 

Polovinu z částky 20 000 eur má oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny na nákup 

kompenzačních pomůcek. Dle Rafa Duyvejonck je tato částka dostačující. Jak ve VFN, 

tak ve FN Motol je financování nového vybavení problém. Nemocnice proplácejí 

drobné náklady, vyšší náklady bývají problém. Vybavení a pomůcky dětské rehabilitace 

v Motole jsou často financovány ze sponzorských darů a grantů. Další rozdíl je 

v získávání kompenzačních pomůcek pro pacienta. V České republice nelze pacienta 

vybavit pomůckami, pokud je hospitalizován. Ve VFN, dětské části a lůžkové části FN 

Motol to řeší tak, že pacient při propuštění dostane poukaz od rehabilitačního lékaře. 

Pacientům, kteří pokračují do jiného zdravotnického zařízení (spinální pacienti apod.) 

nemůže být pomůcka předepsaná, proto se jim pomůcky půjčují. Většinu pomůcek 

v základním provedení hradí zdravotní pojišťovna, někdy pacient doplácí. 

Přímo v UZ Gent je firma V!GO, která poskytuje kompenzační pomůcky. 

Zaměstnanci firmy spolu s ergoterapeutem vybírají a zkoušejí nejvhodnější pomůcky 

pro pacienty, které získají již během hospitalizace. Pomůcky proplácí vláda, popřípadě 

jsou hrazeny z pojištění pacienta.  

 

3.4.3. Ergoterapie na daných odděleních 

 

Počet ergoterapeutů na odděleních v Gentu je 23. Čtyři ergoterapeuti (3,6 plného 

úvazku) na spinálním oddělení, šest ergoterapeutů (5,8 úvazku) na oddělení poškození 

mozku, šest (5,25 úvazku) na oddělení ortopedických poranění a amputací, šest (3,5 

úvazku) na dětské rehabilitaci a pět (4,75 úvazku) na ARO. Na KARIM je na všechna 

výše popsaná oddělení 1 ergoterapeut. Dle slov Bc. Michaely Dvořákové není počet 
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ergoterapeutů dostačující. Na dětském oddělení FN Motol jsou 2 ergoterapeutky a jedna 

externí na 0,2 úvazku. Na dospělém oddělení jsou v současné době 2 ergoterapeutky, od 

července 2013 budou ve třech.  

V rozhovoru jsem se zaměřila také na výhody, které ergoterapeutovi poskytuje 

jeho pracoviště. V UZ Gent jsou propláceny kurzy. Nemocnice poskytuje 

ergoterapeutovi ročně 250 euro na různé kurzy. Ty nejsou povinné, stejně jako 

celoživotní vzdělávání. Pokud ergoterapeut využije proplacení kurzu, po jeho 

absolvování se musí o nové poznatky podělit se zbytkem interprofesionálního týmu. 

Dále může využívat bazén, který je součástí oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny. 

Na KARIM má ergoterapeut osobní ohodnocení a příplatek za riziko. Kurzy jsou 

propláceny, pokud vedení považuje kurz přínosný pro dané pracoviště. Ve FN Motol 

mají ergoterapeutky možnost využít dotované obědy. Na dětské části má ergoterapeutka 

možnost účastnit se 2-3krát do roka kurzů, přičemž spoluúčast nemocnice je 50%. Na 

dospělé části ergoterapeutka tuto výhodu nezmínila, naopak si kurzy musí proplácen 

sama. V obou těchto odděleních mají nárok na deset dní placeného volna, které je 

vyhrazené právě na účast na kurzech. 

 

Z těchto dat lze usoudit, že v belgickém Gentu mají ergoterapeuti lepší zázemí, 

co se celoživotního vzdělávání týče. Dle Rafa Duyvejonck je částka na kurzy 

dostačující. Naopak ergoterapeutky ze zkoumaných oddělení v České republice by 

ocenily větší spoluúčast nemocnic na proplácení kurzů. Co se týče počtu ergoterapeutů 

na odděleních, opět vychází, že v Gentu má ergoterapeut mnohem méně pacientů za 

den, má na pacienta více času než na zmíněných odděleních České republice. 

 

3.4.4. Ergoterapeutický proces  

 

Nejčastější diagnózy v ergoterapeutické intervenci 

Diagnózy se samozřejmě odvíjí podle toho, o jakém oddělení hovoříme. Na 

dětském oddělení v Gentu se ergoterapeut nejčastěji setkává s pacienty po poranění 

mozku, s periferními parézami vzniklými při porodu, se zánětlivými virovými 

onemocněními a dětskou mozkovou obrnou. Ve FN Motol na dětském oddělení jsou to 

nejčastěji poruchy příjmu potravy v raném věku, kvadruspastické parézy, hemiparézy a 

kombinovaná postižení často v rámci dětské mozkové obrny, zánětlivá onemocnění 

mozku jako meningitidy, encefalitidy, polytraumata, onkologické diagnózy, občas 
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pacienti v apalickém syndromu. Na KARIM jde o akutní i stabilizované pacienty. 

Tedy pacienty s myopatií po sepsi, s multiorgánovým selháním, s cévní mozkovou 

příhodou (dále jen CMP), pacienty s poruchami vědomí, dlouhodobě imobilizované 

pacienty, pacienty s parézami po epidurální anestezii, s poruchami polykání a mluvení, 

amputace. Tyto diagnózy se prolínají se třemi odděleními UZ Gent (ARO, oddělení 

poškození mozku, oddělení ortopedických operací a amputací) a s lůžkovým oddělením 

FN Motol, kde se pacienti s těmito diagnózami také vyskytují. Na lůžkovém oddělení 

FN Motol se dále jedná o pacienty s CMP, po totální endoprotéze, s vertebrogenním 

onemocněním, po kraniotraumatech, s roztroušenou sklerózou a svalovými dystrofiemi. 

Spinální jednotka v Motole pracuje s pacienty se stejnými diagnózami jako na 

spinálním oddělení v UZ Gent, tedy s traumatickými poraněními míchy (úrazy) a 

netraumatickými míšními poraněními (způsobenými ischemií, krvácením, 

onkologickým onemocněním apod.). 

 

Příjem 

 V obou zemích je pacient přijímán k ergoterapii nejčastěji na základě žádanky 

lékaře. Výjimku tvoří pouze KARIM, kde pacient zahajuje ergoterapii na základě 

uvážení některého profesionála z týmu. V UZ Gent je pacient přijímán do rehabilitace 

každé pondělí, kdy se setká se členy týmu a vytvoří se obecné indikace (cíle). Není 

možné přijmout pacienta v průběhu týdne. Ve FN Motol je žádanka od lékaře nutná. 

Překážkou přijetí na spinální jednotce je přítomnost plicní ventilace. Rozdíl mezi 

Českou republikou a Belgií je tedy v možnostech přijetí do rehabilitačního procesu. 

V českých zařízeních je možné začít ergoterapii kdykoli, je-li indikovaná. V belgické 

UZ Gent je pacient přijímán výlučně v pondělí. 

 

Vyšetření, hodnocení, testy 

 Vyšetření na všech odděleních v Belgii i ČR nejčastěji probíhá pomocí 

ergoterapeutického vyšetření s využitím rozhovoru a pozorování. Především na 

dětském oddělení je obtížné využívat hodnotící škály a testy, neboť neexistuje mnoho 

standardizovaných testů pro tuto cílovou skupinu. Dle Báry Ředinové z Motola je 

hlavní vyšetřovací a hodnotící metodou hra a stupeň psychomotorického vývoje 

vzhledem k věku dítěte. Dále hodnocení rozsahu pohybů, koordinace, jemné motoriky, 

taxe, vše v závislosti na stupni vývoje dítěte. V UZ Gent kromě výše zmíněného 

používají u dětských pacientů COPM. Využití je však možné pouze u starších dětí. 
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Osobně u dětských pacientů považuji hodnocení psychomotorického vývoje za 

dostatečnou a nejlepší hodnotící metodu. 

U dospělých pacientů bývá výhodné využít kromě ergoterapeutického vyšetření i 

různé hodnotící škály. U spinálních pacientů v Motole ergoterapeut využívá kromě 

ergoterapeutického vyšetření také hodnocení míry nezávislosti u pacientů s poškozením 

míchy – SCIM. Test je prováděn na začátku a na konci terapie. V UZ Gent u stejné 

skupiny pacientů využívají QIF. Oba testy jsou si velmi podobné, ale u QIF jsou jasnější 

hodnocené položky a hodnotící škála, která má pět stupňů závislosti. SCIM se hodnotí 

podle počtu bodů, neexistuje žádná konkrétní škála, co konkrétní počet bodů znamená, 

proto považuji toto hodnocení za subjektivní a méně validní. V UZ Gent se využívá 

FIM, ELIDA, FAM (speciálně u pacientů po poškození mozku), v případě potřeby pro 

ujasnění cílů terapie se využívá COPM. Na KARIM běžně využívají Barthel index, 

funkční vyšetření horní končetiny (rozsahy, úchopy, grafomotorika, čití), u zdatnějších 

pacientů Adenbrookský kognitivní test a u geriatrických pacientů MMSE a FIM při 

výstupním hodnocení, na lůžkové části FN Motol se plánuje zavedení Barthel indexu 

do praxe.  

 V České republice je používání standardizovaných testů často limitováno tím, že 

nemocnice často nemají testy zakoupené, proto je ergoterapeuti nemůžou na odděleních 

využívat. 

 

 Přístup k pacientovi: 

Ve všech zkoumaných nemocnicích ergoterapeuti, ale i ostatní profesionálové 

přistupují k pacientovi z holistického hlediska, se zaměřením na klienta. Barbora 

Ředinová z FN Motol a Raf Duyvejonck z UZ Gent považují za zásadní také spolupráci 

s rodinou. V UZ Gent dále kladou důraz na evidence based practice. 

 

Cíle terapie: 

 Ergoterapeutická intervence v nemocnici je specifická svými cíly. Obecně lze 

říci, že jde o funkčnost a reintegraci. Samozřejmě opět závisí na diagnóze a také na 

délce terapie. Na KARIM a akutním oddělení UZ Gent se pacienti rychle střídají a 

cílem terapie je především nácvik pADL, prevence vzniku komplikací jako 

imobilizačního syndromu či bazální stimulace (u pacientů ve vegetativních stavech či 

komatu). Ergoterapeutky na lůžkovém oddělení FN Motol, kde je doba hospitalizace 

  2-3 týdny a pacienti jdou z oddělení často domů, se zaměřují hlavně na trénink ADL, 
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ale také se zajímají o domácí prostředí a nutnost vybavení kompenzačními pomůckami, 

nácvik s kompenzační pomůckou a instruktáž pacienta (např. pacienti po TEP či CMP). 

Zde je rozdíl oproti UZ Gent, kde doba trvání rehabilitace je mnohem delší (např. 

paraplegie 9 měsíců, tetraplegie 15 měsíců, těžké poškození mozku 24 měsíců) a 

ergoterapeut má větší možnost intervence a určení i dlouhodobých cílů. Cíle jsou 

aplikované na model ICF, konkrétně tedy jde o zlepšení kvality života pacienta 

s disabilitou, funkčnost, reintegraci (do práce/do školy/do společnosti), návrat do 

domácího prostředí. Cíle se přizpůsobují pacientovým prioritám.  

Na spinálním oddělení ve FN Motol je doba hospitalizace 2-3 měsíce a cíle jsou 

poměrně stabilní. Většinou je to nácvik pADL (oblékání, hygiena, kontinence – 

sebekatetrizace, přesuny, sebesycení, ovládání vozíku). U dětských pacientů se v Motole 

i v Gentu snaží o dosažení adekvátní úrovně psychomotorického vývoje a jeho 

pokračování. Ve FN Motol je cílem také instruktáž rodičů, jak s dítětem správně 

zacházet a vést dítě během každodenních aktivit. 

  

Terapie 

Terapie se liší především v době terapeutické jednotky. V UZ Gent se doba 

terapie pohybuje mezi 30 minutami a 2,5 hodinami, záleží na potřebách pacienta. Na 

KARIM není ergoterapie vázaná na pojišťovnu, terapeutická jednotka trvá od 30 minut 

do 1,5 hodiny v závislosti na stavu a diagnóze pacienta. Ve FN Motol je na pacienta 

maximálně 1 hodina denně, neboť ergoterapeutická péče je vykazovaná na pojišťovnu. 

Kromě lůžkového oddělení FN Motol bývá terapeutická jednotka během dne rozvržena 

do dvou a více částí. Na KARIM je běžně terapie rozdělená na dopoledne a odpoledne, 

totéž v UZ Gent a na spinálním oddělení a dětské části FN Motol. Na odděleních 

v České republice si ergoterapeut z terapeutické jednotky musí vyhradit čas na zapsání 

dokumentace.  

Počet terapií se opět značně liší. Na KARIM a UZ Gent se počet terapií odvíjí 

od doby hospitalizace. UZ Gent je specifická tím, že pojišťovna proplácí pacientovi 4-5 

hodin rehabilitace denně. V průběhu hospitalizace se pak mění struktura rehabilitace 

podle toho, co pacient zrovna nejvíce potřebuje (terapie je rozdělena do čtyř fází: 

aktivace-stimulace pacienta, mobilita, funkční výkon, integrace, proto např. z počátku 

bývá více času vyhrazeno pro fyzioterapii a logopedii, později je více hodin věnováno 

ergoterapii). Ve FN Motol na spinální jednotce je to maximálně 1 hodina terapie denně 

po dobu 2-3 měsíců, na dospělém lůžkovém oddělení také maximálně 1 hodina denně 
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po dobu 2-3 týdnů, na dětském oddělení záleží na době hospitalizace, která není pevně 

stanovena. Ve všech zařízeních je intenzita ergoterapie 5x denně, kromě KARIM, kde 

je intenzita ergoterapie většinou 7x týdně. 

Protože hovoříme o nemocničním prostředí, nejčastější prostory k terapii ve 

všech zařízeních jsou lůžka na pokoji pacienta. V UZ Gent terapie dále probíhá ve 

společné ergoterapeuticko-fyzioterapeutické tělocvičně, kuchyni či dílnách. Na dětské 

části FN Motol dvě ergoterapeutické místnosti, na dospělém části FN Motol 

v ergoterapeutické místnosti, kuchyni, nácvikové koupelně a v případě spinální jednotky 

na denní místnosti, v prostorách oddělení i v prostorách nemocnice a před nemocnicí. 

Ergoterapeutická intervence probíhá převážně formou individuální ergoterapie. 

V UZ Gent má ergoterapeut někdy 2-3 pacienty zároveň v malé skupince. Pravidelně se 

také provozuje nakupování a skupinové vaření či skupinový nácvik jedné činnosti. Pro 

děti je specifická skupinová ergoterapie – cirkus. Ve FN Motol na dospělé části se 

příležitostně provozuje skupinové vaření či skupinový nácvik jedné činnosti, především 

při vyšším počtu pacientů. 

Nejzásadnější rozdíly jsou především v době trvání terapie, v prostorách, kde 

terapie probíhá a v možnostech využití pomůcek. 

 

Průběžné a závěrečné hodnocení 

 Nástrojem pro průběžné hodnocení v UZ Gent je COPM a MOHO, každé tři 

týdny se na setkání s interprofesionálním týmem a pacientem diskutují dosažené cíle a 

upravují a nastavují se cíle nové. Na KARIM se využívá MMSE, Adenbrookský 

kognitivní test, test hodin. Ergoterapeutky ve FN Motol používání průběžného 

hodnocení nezmínily.  

 Pro závěrečné hodnocení se používá FIM a ELIDA  na UZ Gent, FIM a BI na 

KARIM, SCIM na spinální jednotce ve FN Motol. Ergoterapeuti v UZ Gent využívají 

také hodnocení fyzické kapacity pro práci – tedy provádí ergodiagnostiku, a to na 

přístrojích ERGOS a BTE. Výsledky z ergodiagnostiky jsou zpracovány a přidány 

k závěrečnému hodnocení. 

 Pro standardizaci údajů a následnou péči by bylo výhodné sjednotit závěrečná 

hodnocení využívaná na daných pracovištích. O to se pokouší na KARIM používáním 

FIM. 
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3.4.5. Nejčastěji používané přístupy a koncepty 

 

 Během ergoterapeutické intervence se využívají různé přístupy a koncepty. Z 

výzkumu v této oblasti nevyplývají žádné rozdíly v používaných přístupech. Ve všech 

zařízeních zmínili ergoterapeuti jako zásadní neurovývojové a biomechanické přístupy. 

Ve všech nemocnicích se nejvíce využívá Bobath koncept, a to nejen u pacientů s 

neurologickou symptomatologií, ale některé prvky (handling, polohování, bridging) 

jsou využívány i u dalších diagnóz. Všechny nemocnice dále využívají koncept bazální 

stimulace (dále jen BS). V některých případech se využívá koncept BS jako celek, 

například na KARIM a na ARO UZ Gent, zbylá oddělení využívají pouze prvky BS. 

Například na dětské části ve FN Motol se běžně využívá orofaciální stimulace u 

novorozených dětí. Z neurovývojových přístupů se dále využívá metoda 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále jen PNF), jejíž prvky využívají na 

dospělém oddělení FN Motol a na KARIM. Na stejných odděleních se užívá také 

metoda Affolter, jejíž modifikovaná forma je k vidění i na dětské části FN Motol, kde 

má podobu asistovaných činností skrze guiding, zrakovou/sluchovou stimulaci apod. 

 Biomechanické přístupy jsou nedílnou součástí rehabilitace a jsou základem 

ergoterapie ve všech zkoumaných zařízeních. Specifické využití biomechanických 

přístupů je na dětském oddělení ve FN Motol, kde se trénink děje prostřednictvím hry. 

V UZ Gent zase používají mnoho přístrojů pro biomechanická cvičení, jedním z nich je 

i Dynamometr Jamar, který neslouží pouze k testování, ale také při terapiích. Na 

KARIM naopak nejsou k dispozici téměř přístroje žádné, a biomechanické přístupy jsou 

cílené na soběstačnost klienta především v rámci hospitalizace. 

 Na dětské části FN Motol a v UZ Gent se využívá aplikace dlah Urias. Dětská 

část FN Motol také často používá kinesiotaping, jehož využívání ostatní ergoterapeuti 

nezmínili. V UZ Gent se velmi využívá také mirror therapy. 

 Přestože používané přístupy a koncepty jsou ve větší míře shodné, vnímám 

rozdíl především v interakci ergoterapeuta během terapie. Dle mého názoru je v UZ 

Gent mnohem více technologií, které může terapeut využít, a také jich využívá. Naopak 

ve vybraných nemocnicích v České republice je větší rozpětí v užívaných metodách a 

větší interakce terapeuta s pacientem. 
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3.4.6. Dokumentace 

 

 V každé zkoumané nemocnici je jiný systém dokumentace, avšak největší rozdíl 

je mezi oběma státy. Zatímco v zařízeních v Praze musí ergoterapeut provádět zápis z 

každé vykonané terapie, v Gentu ergoterapeut píše shrnutí všech terapií během jednoho 

týdne. V zařízeních v Praze se od ergoterapeuta vyžaduje, aby bylo z dokumentace 

jasné, kdy přesně s pacientem pracoval a co konkrétně bylo náplní terapie, v Gentu stačí 

popis dosažených cílů či změn v terapii.  

  Ve FN Motol je součástí dokumentace anamnéza, vstupní vyšetření, zápis z 

každé terapie (subjektivní pocity pacienta, objektivní pohled terapeuta, cíl terapie, 

průběh terapie, stav pacienta po terapii a podpis). Součástí dokumentace FN musí být 

také číselné výkazy na pojišťovnu. Ergoterapeutky zde mají vyhrazeno na psaní 

dokumentace 45-60 minut na konci pracovní doby. Na dětské části se v rámci 

dokumentace píší jednou týdně v pátek epikrýzy, jež shrnují celý týden, tedy co se 

změnilo, čeho se dosáhlo apod. Tyto epikrýzy jsou velmi podobné dokumentaci v UZ 

Gent. Forma je jak papírová, tak elektronická a obě formy jsou přístupné ostatním 

členům interprofesionálního týmu.  

  Na KARIM se používá pouze papírová forma dokumentace, ale v budoucnu se 

plánuje zavést i elektronická. Pro dokumentaci má ergoterapeut vytvořený předtištěný 

formulář, který obsahuje anamnézu pacienta, Barthel index, funkční vyšetření pacienta, 

prostor pro zápisy terapií (čas a doba terapie, den hospitalizace, průběh terapie, stav 

pacienta před, během a po terapii, podpis), dále se přikládají testy a hodnocení, v 

budoucnu by součástí výstupního vyšetření měl být FIM pro sjednocení dokumentace s 

ostatními zařízeními (dohoda mezi KARIM a Klinikou rehabilitačního lékařství). Zápis 

z terapie probíhá po skončení terapeutické jednotky u lůžka pacienta. Přístup k 

informacím má každý člen týmu.  

  V UZ Gent musí ergoterapeut kromě týdenního shrnutí, které obsahuje dosažené 

cíle a změny v terapii vypracovat jednou za 3-4 týdny zprávu na meeting. Používá se 

pouze elektronická forma, ke které má přístup každý člen interprofesionálního týmu. 

Zápisy jsou při meetingu promítány a jsou diskutovány nové cíle a další postup. 

Součástí dokumentace o pacientovi jsou dosažené cílem změny, progres, obsahuje 

hodnocení (FIM, hodnocení funkce ruky, hodnocení fyzické kapacity k práci apod.). 

Dokumentace v UZ Gent, stejně jako na KARIM neslouží pro vykazování na 
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pojišťovnu, nýbrž pro potřeby nemocnice a pacienta, pro stanovení cílů, plánů a 

hodnocení. 

 

3.4.7. Následná péče 

 

 V mnoha případech je pacient propouštěn z nemocnice rovnou domů bez potřeby 

další intervence. Značná část pacientů naopak potřebuje různé stupně péče i po 

propuštění z nemocnice a to bud další formou pobytové služby, ambulantně nebo 

 home-care služby.  

  Všechna zařízení vybavují své pacienty kompenzačními pomůckami, rozdíl je 

však v tom, že v Česku není možné předepsat pacientovi pomůcky, dokud je 

hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, naopak v Belgii je předepisování pomůcek 

již během hospitalizace běžnou praxí. V České republice ve vybraných nemocnicích 

pacient, který potřebuje nějakou kompenzační pomůcku, opouští nemocnici s poukazem 

na tuto pomůcku, UZ Gent opouští pacient již s vlastní pomůckou. 

  Pokud pacient potřebuje další rehabilitaci, snaží se ergoterapeut zajistit další 

péči. Všechny nemocnice mají konexe s nějakým zařízením a pacientovi nabídnou 

určitá zařízení, s kterými mají zkušenosti. Výsledné rozhodnutí je často na pacientovi. Z 

KARIM a lůžkového oddělení dospělé části FN Motol jsou pacienti překládáni na 

rehabilitaci do Berouna, do nemocnice Pod Petřínem či Malvazinky. Ze spinální 

jednotky na Malvazinky, Slapy či Košus. U dětských pacientů je situace v České 

republice poněkud komplikovanější, protože je nedostatek zařízení pro tuto cílovou 

skupinu v regionech mimo Prahu. Tamější pacienti jsou tedy doporučováni do 

specializovaných center či docházejí ambulantně do FN Motol.  

  V UZ Gent je po propuštění důležitá komunikace mezi nemocnicí a dalšími 

subjekty, které poskytují následnou péči. Ergoterapeut z UZ Gent má možnost provést 

jednu domácí návštěvu pro zhodnocení domácího prostředí, ale v Belgii není služba 

ergoterapeutické home-care.  

 

3.4.8. Subjektivně vnímané nedostatky na pracovišti a v systému z pohledu 

ergoterapeutů 

 

Všichni ergoterapeuti kromě ergoterapeutky z KARIM zmínili jako největší 

nedostatek následnou péči. Raf Duyvejonck z UZ Gent postrádá kontrolu nad 
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pacientem po propuštění do domácího prostředí. Pacient nemusí docházet na kontroly, 

často se však vrací do nemocnice při výskytu komplikací (dekubity, zhoršení stavu). Dle 

jeho slov by situaci mohly vyřešit pravidelné kontroly, nebo zavedení ergoterapeutů do 

domácí péče. Dalším problémem však je právě to, že v Belgii není ergoterapie formou 

home-care poskytovaná. 

Ve FN Motol zmínily obě ergoterapeutky jako nedostatek také následnou péči. 

Zuzaně Relichové vadí, že pacient je často propuštěn z nemocnice do domácího 

prostředí, ačkoli by potřeboval další rehabilitaci. Problém vidí v nízké informovanosti 

lékařů o možnostech rehabilitace. Barbora Ředinová z dětského oddělení zase postrádá 

pracoviště, která by řešila problémy dětí s kombinovanými vadami či dětí s handicapem 

od novorozeneckého věku. Postrádá návaznost péče u handicapovaných dětí a dětí 

s lehkou poruchou, např. děti s hemiparézou jsou normálně integrovatelné do běžných 

škol, ale potřebují asistenta. Systém by měl těmto dětem zajistit potřebnou péči 

automaticky. Dle Barbory Ředinové toto nefunguje a je na jednotlivých rodičích, aby si 

asistenty sehnali. Dále dle Ředinové chybí rehabilitační lůžka a obecně větší 

spolupráce v interprofesionálním týmu.  

Michaela Dvořáková z KARIM zmínila pouze nízký rozpočet na nákup 

pomůcek a vybavení a sporadické zapojení veškerého personálu do konceptu BS na 

pracovišti KARIM. 
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4. Diskuse 

 

Na začátku psaní bakalářské práce jsem musela vyřešit problém, jak dané téma 

zpracovat. Původní záměr byl napsat práci na téma srovnání role ergoterapeuta na 

oddělení akutní péče v Belgii a v České republice. Ovšem při sběru dat během praktické 

části v Belgii jsem získala jiné informace, než byl původní plán. Na oddělení akutní 

péče jsem se z organizačních důvodů tamější nemocnice nedostala. Proto jsem posléze 

výzkum zaměřila na zmapování role ergoterapeuta na lůžkovém rehabilitačním oddělení 

v Gentu a v Praze. Zpětně považuji zpracování tohoto tématu za užitečnější, neboť jde o 

komplexnější pojetí problematiky role ergoterapeuta v nemocničním zařízení. Toto širší 

pojetí umožňuje ucelenější vhled do poskytování rehabilitační péče včetně ergoterapie 

v nemocnicích.  

Ze statistik World Federation of Occupational therapy (WFOT, 2012) vyplývá, 

že počet ergoterapeutů v České republice je v porovnání s vyspělými státy Evropské 

unie jako Belgie, Německo, Rakousko či Velká Británie podstatně nižší. Z toho dále 

vyplývá, že zastoupení ergoterapeutů na rehabilitačních odděleních či v nemocnicích 

není v České republice dostatečné. Dle doporučení World Health Organization by Česká 

republika měla zajistit minimálně 3 000 lůžek pro včasnou rehabilitaci, avšak podle 

informací Národní rady zdravotně postižených v návrhu věcného záměru zákona o 

rehabilitaci osob se zdravotním postižením je počet lůžek poloviční (Návrh věcného 

záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, 2010). Z těchto informací vyplývá, že v České republice je 

málo rehabilitačních oddělení s nedostatečným zastoupením ergoterapeutů. Tento fakt 

jsem si potvrdila i během výzkumu, kdy ve vybraných nemocnicích chyběla klasická 

rehabilitační oddělení s lůžky včasné rehabilitace a rehabilitace byla součástí několika 

málo oddělení. Z praxe i běžného života také vím, že zastoupení ergoterapeutů 

v nemocnicích nebývá pravidlem. Naopak v Belgii jsem se setkala s tím, že 

rehabilitační oddělení fungovalo dle teoretických předpokladů, ergoterapeuti byli hojně 

zastoupeni a bylo zde samostatně fungující rehabilitační oddělení s lůžky včasné 

rehabilitace. 

Během psaní bakalářské práce se projevily problémy při shánění materiálů 

k teoretické části. Problematika poskytování rehabilitační péče není v České republice 

kompletně zpracovaná. Z přednášek doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. vím, že 
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v současné době není hotový komplexní zákon o rehabilitaci, což se projevilo při 

zpracovávání teoretické části tím, že dostupné informace byly nepřístupné, nebyly 

kompletní či chyběly úplně. Také z rozhovorů s ergoterapeutkami v praktické části jsem 

zjistila, že ergoterapeutky postrádají komplexní, návazný systém rehabilitace, který by 

určoval jasnou roli ergoterapeuta a návaznost péče. Naopak při shánění materiálů a 

informací o belgickém zdravotnictví a rehabilitační péči jsem se nemohla opřít o 

všechny dostupné dokumenty, neboť mi bránila jazyková bariéra. Většina dokumentů 

byla ve francouzštině a vlámštině, tedy jazycích, které neovládám. Proto jsem se opírala 

pouze o dokumenty psané v angličtině a informace získané od ergoterapeuta Rafa 

Duyvejonck z UZ Gent. 

 

Během zpracovávání teoretické části mě zaujalo, že zdravotní systém je založen 

na stejných principech. Co se týče zdravotního systému a ergoterapie, velmi mě 

překvapilo porovnání  informací Central Intelligence Agency o počtu pacientů na 

jednoho lékaře a World Federation of Occupational Therapy o počtu pacientů na 

jednoho ergoterapeuta. Na jednoho lékaře v obou zemích připadá kolem 300 pacientů, 

avšak na ergoterapeuta v Belgii připadá 1 667 pacientů, v Česku 12 500 pacientů. Dále 

při hledání testů a hodnocení jsem narazila na problém, kdy nebyly k dispozici 

dostatečné informace a studie o testech využívaných ergoterapeuty na lůžkových 

odděleních v nemocnicích. Proto jsem některé testy  jako ELIDA , QIF a MOHO pro 

úplnost doplnila až po sesbírání dat v praktické části. 

 

V praktické části jsem si potvrdila některé teoretické předpoklady o tom, jak by 

rehabilitace, respektive ergoterapie měla vypadat a fungovat. Zjistila jsem, že v UZ 

Gent je systém rehabilitace mnohem propracovanější a komplexnější. Je zde samostatné 

oddělení rehabilitace, které má pět pododdělení, z nichž čtyři se nachází v jedné 

společné budově, všechna oddělení spolupracují. Ve FN Motol sice rehabilitační 

oddělení existuje, ale zdaleka nepokrývá tolik pododdělení jako UZ Gent. Na KARIM 

žádné rehabilitační oddělení není, rehabilitační pracovníci jsou v rámci tohoto oddělení.  

Z výsledků výzkumu o rehabilitačním oddělení jsem zjistila, že UZ Gent má 

v rámci pododdělení poškození mozku speciální program pro pacienty se změněným 

stavem vědomí. Takovému pacientovi je po dobu pěti měsíců poskytovaná intenzivní 

rehabilitační péče, a pokud se během této doby zlepší, rehabilitační program pokračuje 
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dál. Zkoumané české nemocnice žádné speciální programy pro hospitalizované pacienty 

nemají. 

Patrný rozdíl je také ve složení a fungování interprofesionálního týmu. V UZ 

Gent je fungující interprofesionální tým s mnoha profesemi, které spolu úzce 

spolupracují a mají společné pracoviště, což činí komunikaci a spolupráci mnohem 

jednodušší. Součástí týmu je také asistent psychologa a technik, tedy profese, které 

v České republice běžné nejsou. Na KARIM a FN Motol chybí v interprofesionálním 

týmu stálé zastoupení některých profesí jako logopedů, psychologů či sociálních 

pracovníků, na dětské části speciálních pedagogů. 

V Gentu má ergoterapeut denně kolem šesti pacientů, takže má dostatek času na 

přípravu terapie, a terapii samotnou. Na KARIM je to osm pacientů, což považuji za 

únosné. Ve FN Motol dle mého názoru chybí větší komunikace mezi jednotlivými 

rehabilitačními odděleními, také počet pacientů na terapeuta je zde vyšší, což může mít 

dle mého názoru vliv na kvalitu poskytované péče. 

Co se týče porovnání prostředí a vybavenosti pracovišť, vidíme ohromné rozdíly 

mezi možnostmi, které může využít ergoterapeut v belgickém Gentu a v Praze. Mnoho 

moderních technických přístrojů se softwarovým programem či běžné přístroje 

propojené s počítačem dávají jak ergoterapeutovi, tak pacientovi v UZ Gent možnost 

zpětné vazby, což považuji za důležité. Ergoterapeut má k dispozici elektronická data 

z přístrojů, která může využít pro hodnocení stavu pacienta. Nicméně by se nikdy 

nemělo zapomínat na lidský – terapeutický potenciál v rehabilitaci, který naopak velmi 

vnímám ve zkoumaných českých nemocnicích.  

Další podstatný rozdíl, který z mého výzkumu vyplynul, je možnost financování 

vybavení a pomůcek na rehabilitačních odděleních. Nezjistila jsem, jaký rozpočet mají 

oddělení v České republice, ale dle vyjádření všech tří ergoterapeutek není finanční 

rozpočet dostačující. V UZ Gent je roční rozpočet 40 000-45 000 euro a dle slov 

ergoterapeuta Rafa Duyvejonck je částka naprosto dostačující potřebám oddělení. S tím 

souvisí také možnost proplácení kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Zde je situace 

stejná, české nemocnice neposkytují ergoterapeutům dostatečnou finanční podporu. 

Šetřením v oblasti ergoterapeutického procesu jsem zjistila rozdíl při příjímání 

pacienta do terapie. Zatímco v nemocnicích v České republice může být pacient přijat 

do terapie v podstatě kdykoli, v Belgii je přijetí možné pouze každé pondělí po setkání 

se členy interprofesionálního týmu. Dále využívání standardizovaných testů je v České 

republice limitováno tím, že testy nejsou na odděleních zakoupené. 
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Také jsem zjistila, že obecné cíle na všech odděleních jsou v podstatě stejné – 

jde o maximální funkčnost a reintegraci. Ovšem patrné rozdíly jsou mezi různými 

diagnózami, závisí na závažností úrazu či onemocnění a době hospitalizace. V UZ Gent 

a na dětském oddělení FN Motol vnímají ergoterapeuti pro dosažení cílů důležitou 

spolupráci s rodinou. Tento aspekt je dle mého názoru velmi důležitý a nemělo by se na 

něj zapomínat při poskytování nejen ergoterapie.  

Doba terapeutické jednotky v UZ Gent a na KARIM se neřídí mnoha limity, 

rozpětí je od 30 min do 2,5 hodiny, jak uzná terapeut za vhodné. Ve FN Motol je doba 

terapeutické jednotky omezena na maximálně 1 hodinu denně. Dále intenzita terapií je 

5x týdně, pouze na KARIM je intenzita 7x týdně. Z praxe vím, že stav pacienta se přes 

víkend, kdy většinou necvičí, může zhoršit a začátkem týdne terapie může začínat na 

nižším stupni, než kterého již bylo dosaženo. Proto si myslím, že na lůžkovém 

rehabilitačním oddělení by měla být ergoterapeutická péče poskytovaná 7 dní v týdnu. 

Otázkou zůstává, jak by to bylo aplikovatelné do praxe.  

FN Motol jako jediná musí ergoterapii vykazovat na pojišťovny a tím je částečně 

limitovaná především maximální dobou terapeutické jednotky a také nutností 

dokumentovat terapie. Ostatní dvě zařízení také píší dokumentaci, ale ta slouží spíše 

interním potřebám oddělení a ergoterapeuta. Největší rozdíl je zde patrný mezi státy, 

v České republice se musí dokumentovat každá terapeutická intervence, v Belgii se 

dokumentuje pouze jednou týdně a jde především o shrnutí terapií, pokroku terapie 

apod. 

Během výzkumu mě překvapilo zjištění, že všechna zařízení mají smlouvy 

s nějakými zařízeními následné péče a dle vyjádření všech ergoterapeutů následná péče 

funguje. Přesto všichni ergoterapeuti zmínili, že jako nedostatek v systému vnímají 

právě následnou péči. V tomto směru mě nejvíce překvapilo, že v Belgii není doposud 

ergoterapie poskytovaná home-care službou.  

 

 V bakalářské práci jsem chtěla srovnat roli ergoterapeuta na lůžkovém 

rehabilitačním oddělení. Na roli ergoterapeuta má vliv veškeré zázemí v systému, 

prostředí a personálu, dále nastavení ergoterapie v daném zařízení, nastavený 

ergoterapeutický proces, používané přístupy a koncepty a v neposlední řadě nedostatky, 

ať už objektivní či subjektivně vnímané. Myslím, že rozdíl mezi rolí ergoterapeuta 

v Gentu a v Praze není tak značný, jak jsem na začátku psaní této práce předpokládala. 

Dle mého názoru je ergoterapie poskytovaná ve všech zařízeních na vysokém 
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profesionálním stupni, v České republice je však znatelnější nižší finanční rozpočet 

v systému rehabilitace.  

 



57 

 

5. Závěr 

 

Tato práce popisuje kvalitativní studii provedenou za účelem srovnání role 

ergoterapeuta na lůžkovém rehabilitačním oddělení v Gentu a v Praze. Sběr informací 

potřebných ke zpracování probíhal od října 2012 do června 2013. Jako zdroj dat sloužila 

anglická a česká literatura, internetové zdroje jako webové stránky ministerstev, 

statistických úřadů a ergoterapeutických organizací, semi-strukturovaný rozhovor se 

čtyřmi ergoterapeuty na čtyřech odděleních ve třech nemocnicích, zápisy ze 

zúčastněného a nezúčastněného pozorování na rehabilitačních odděleních. Zpracováním 

informací vzniklo srovnání role ergoterapeuta na lůžkovém rehabilitačním oddělení. 

Toto srovnání obsahuje přehled o tom, co vše obnáší práce ergoterapeuta v nemocnici. 

Cílem této bakalářské práce bylo srovnat roli ergoterapeuta na lůžkovém 

rehabilitačním oddělení v UZ Gent, VFN v Praze a FN Motol v Praze. Hledala jsem 

odpověď na otázky: Jak probíhá ergoterapie na rehabilitačním oddělení ve vybraných 

nemocnicích v Gentu a v Praze? Jaké jsou rozdíly a podobnosti mezi rolí ergoterapeuta 

v Gentu a v Praze? Pro srovnání role ergoterapeuta jsem se zaměřila to, jak probíhá 

ergoterapie na rehabilitačním oddělení ve vybraných nemocnicích a dále na rozdíly a 

podobnosti mezi rolí ergoterapeuta v Gentu a v Praze.  

V teoretické části jsem se nejdříve zaměřila na prostředí, v kterém se obě města 

nacházejí. Bylo pro mě důležité zorientovat se ve zdravotním systému, systému 

rehabilitace Belgie i České republiky. Dále jsem popsala náležitosti ergoterapie 

v nemocničním prostředí, tedy požadavky na interprofesionální tým, nejčastější 

diagnózy, využívané testy a hodnocení, oblast intervence ergoterapeuta a využívané 

metody a přístupy. V praktické části jsem získala všechna potřebná data, která jsem 

porovnala. 

Přínos této práce vidím nejen v oblasti ergoterapie, kdy toto srovnání může 

sloužit jako inspirativní návod při zavádění ergoterapie na nové rehabilitační oddělení 

v nemocnici. Také si myslím, že sesbíraná data mohou být užitečná pro rehabilitační 

systém či zdravotní systém obecně, neboť se jedná o mezinárodní srovnání.  

Domnívám se, že zpracováním této bakalářské práce jsem splnila předem 

stanovené cíle. Z tohoto důvodu jsem s výsledkem spokojena a doufám, že nové 

informace budou pro obor ergoterapie přínosné.  
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7. Přílohy  

7.1. Příloha č. 1 – Rozhovor k bakalářské práci: 

 

1) Popis pracoviště obecně 

 název zařízení:  

 velikost zařízení 

o poskytovaná péče:  

o počet lůžek:  

o  počet ambulantně ošetřených pacientů za rok:  

o počet ošetřených pacientů na lůžkách za rok: 

o  počet zaměstnanců: 

o  počet oddělení:  

 

2) Rehabilitační oddělení 

 popis oddělení 

 pacienti (nejčastější diagnózy):  

 počet ambulantně ošetřených pacientů za den:  

 počet ošetřených hospitalizovaných pacientů za den:  

 poskytovaná péče: 

 počet lůžek na oddělení: 

 počet lůžek na pokoji: 

 speciální programy:  

 interprofesionální tým: 

o členové IP:  

o spolupráce v rámci týmu:  

o předávání informací v rámci týmu:  

 kdo indikuje ergoterapii:  

 počet pacientů za den (na jednoho terapeuta):  

 prostory k terapii 

 

3) Ergoterapie  

 výhody/bonusy spojené s ohodnocením:  

 kurzy:  

 počet ergoterapeutů na odděleních:  

 celoživotní vzdělávání:  

 počet ergo na oddělení:  

 

4) Pracoviště 

 prostředí:  

 vybavení: 

 pomůcky:  

 získávání pomůcek a vybavení pracoviště:  
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 získávání pomůcek pro klienta:  

 

5) Ergoterapeutický proces (příjem, vyšetření, hodnocení, plánování terapie, 

terapie, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení, ukončení terapie) 

 nejčastější diagnózy pacientů 

 kdo indikuje 

 příjem:  

 vyšetření: používané metody na vyšetřování, testy:  

 používané přístupy:  

 nejčastější cíle:  

 terapie: 

o doba jedné terapeutické jednotky:  

o čas na pacienta během terapeutické jednotky vs dokumentace:  

o počet terapií (pro jednoho pacienta):  

o Intenzita: 

o kde probíhá: 

o typ terapie: 

 průběžné hodnocení:  

 závěrečné hodnocení:  
 

6) Nejčastější používané přístupy, koncepty:   

 

7) Dokumentace: 

 forma:  

 náležitosti:  

 způsob zanášení:  

 způsob předávání informací: 

 

8) Následná péče: 

9) Diskuse: (subjektivně vnímané nedostatky; co ergoterapeutovi/ergoterapeutce 

chybí na pracovišti; co ergoterapeutovi/ergoterapeutce chybí v systému): 

 

 

 

  

POZOROVÁNÍ: 

 

 prostředí 

 vybavení ergoterapie 

 pomůcky k terapii 

 


