UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Praha 2016

Michala Beerová

Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Studijní obor: Ergoterapie (BBER12)

Mgr. Michala Beerová

Ergodiagnostika u pacientů po transverzální lézi míšní z pohledu
ergoterapeuta

Prevocational rehabilitation in patients with spinal cord injury from the point of view of
occupational therapist

Bakalářská práce
Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Praha, 2016

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat vedoucí bakalářské práce, Mgr. Kateřině Svěcené,
Ph.D. za vedení, cenné poznámky, odborné připomínky a náměty pro zpracování
práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří mi věnovali čas a konzultovali se
mnou mé téma.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem řádně
uvedla a citovala všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že
práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému
meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti
kvalifikačních prací.
Michala Beerová

V Praze dne: ………………………

_______________________
Podpis studenta

IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM
BEEROVÁ, Michala. Ergodiagnostika u pacientů po transverzální lézi míšní z pohledu
ergoterapeuta. [Prevocational rehabilitation in patients with spinal cord injury from the
point of view of occupational therapist]. Praha, 2016. 109 s., 10 příloh. Bakalářská
práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního
lékařství. Vedoucí závěrečné práce Svěcená, Kateřina.

ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno autorky:

Mgr. Michala Beerová

Vedoucí práce:

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Název bakalářské práce:

Ergodiagnostika u pacientů po transverzální lézi míšní
z pohledu ergoterapeuta

Tato bakalářská práce se zabývá tématem ergodiagnostiky pacientů s transverzální lézí
míšní v České republice a ve světě. Hlavním cílem práce bylo zjistit současný způsob a
možnosti poskytování ergodiagnostiky u pacientů s transverzální lézí míšní. Bakalářská
práce se zaměřuje na ergoterapeutické vyšetření, jež je součástí ergodiagnostiky.
Teoretická část shrnuje přístupy k pracovní rehabilitaci a ergodiagnostice v České
republice a v zahraničí. Jsou popsané metody, jež by se mohly aplikovat v České
republice. Praktická část navazuje na část teoretickou, doplňuje proces ergodiagnostiky
a pracovní rehabilitace o pohled žadatelů a poskytovatelů v České republice. V rámci
praktické části je zpracována kazuistika tetraplegika a vytipovány metody vhodné pro
hodnocení jedince s míšním poškozením.
Klíčová slova: ergoterapie, ergodiagnostika, hodnocení funkční kapacity, pracovní
rehabilitace, transverzální léze míšní

ABSTRACT OF THE BACHELOR THESIS
Author:

Mgr. Michala Beerová

Supervisor:

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Topic:

Prevocational rehabilitation in patients with spinal cord
injury from the point of view of occupational therapist

The thesis describes the current work rehabilitation and prevocational rehabilitation
process in the Czech Republic and in the developed countries abroad. The theoretical
part summarizes approaches toward the work rehabilitation and key findings from the
vocational rehabilitation of patients with spinal cord injury in developed countries. The
aim of the bachelor thesis is to ascertain the prevocational rehabilitation of patients with
complete spinal cord injury and to identify appropriate methods suitable for the
occupational therapists´ assessment. The practical part follows the theoretical section by
answering, how the current prevocational assessment looks like. It explains the process
and approach toward the patients with spinal cord injury from the view of applicant and
provider. Moreover, it includes the casuistry of tetraplegic patients and his
prevocational assessment from the point of view of occupational therapist.

Keywords: occupational therapy, prevocational rehabilitation, prevocational evaluation,
work rehabilitation, functional capacity evaluation, complete spinal cord injury

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí
do závěrečné práce absolventa studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané
nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné
osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a
zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci.
Číslo dokladu
Příjmení, jméno

totožnosti

Signatura

(hůlkovým

vypůjčitele

závěrečné

písmem)

(např. OP,

práce

cestovní pas)

Datum

Podpis

OBSAH
PODĚKOVÁNÍ ............................................................................................................... iii
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ................................................................................................ iv
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE........................................................................... vi
ABSTRACT OF THE BACHELOR THESIS ................................................................ vii
OBSAH ............................................................................................................................ ix
1

ÚVOD........................................................................................................................ 1

2

TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 3
2.1 Pracovní rehabilitace v České republice ............................................................... 3
2.2 Ergodiagnostika .................................................................................................... 4
2.2.1

Vývoj ergodiagnostiky v České republice .................................................. 4

2.2.2

Proces ergodiagnostiky ............................................................................... 6

2.2.3

Metodiky ergodiagnostiky .......................................................................... 6

2.2.3.1

Ergoterapie - Ergoterapeut .................................................................. 7

2.2.4

Hodnocení funkční kapacity ....................................................................... 8

2.2.5

Koordinovaná rehabilitace .......................................................................... 8

2.3 Pracovní rehabilitace v mezinárodním kontextu .................................................. 9
2.3.1

Pracovní rehabilitace................................................................................... 9

2.3.2

Ergodiagnostika ........................................................................................ 10

2.3.3

Ergoterapie - Ergoterapeut ........................................................................ 11

2.3.4

Hodnocení funkční kapacity ..................................................................... 11

2.3.5

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví .......... 13

2.3.6

Příklady pracovní rehabilitace v zahraničí ................................................ 15

2.3.6.1

Dánsko ............................................................................................... 15

2.3.6.2

Island ................................................................................................. 16

2.3.6.3

Kanada ............................................................................................... 16

2.3.6.4

Německo ............................................................................................ 18

2.3.6.5

Norsko ............................................................................................... 18

2.3.6.6

Spojené státy americké ...................................................................... 19

2.3.6.7

Švédsko.............................................................................................. 20

2.3.6.8

Švýcarsko .......................................................................................... 21

2.3.7

3

Příklady pracovní rehabilitace klientů po míšním poškození ................... 22

2.3.7.1

Austrálie ............................................................................................ 24

2.3.7.2

Norsko ............................................................................................... 24

2.3.8

Motivace a faktory návratu do práce pro osoby po míšním poškození .... 25

2.3.9

Pracovní pozice vhodné pro osoby po míšním poranění .......................... 27

2.3.10

Úpravy pracovního prostředí a ergonomie pracovního místa ................... 28

PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................... 31
3.1 Cíl bakalářské práce ............................................................................................ 31
3.2 Postup praktické části ......................................................................................... 31
3.3 Interpretace rozhovorů ........................................................................................ 33
3.3.1

Financování ergodiagnostiky .................................................................... 33

3.3.2

Proces ergodiagnostiky ............................................................................. 34

3.3.3

Ergodiagnostika pacientů s míšním poškozením ...................................... 39

3.3.4

Ergoterapeutické vyšetření pacientů s míšním poškozením ..................... 41

3.4 Kazuistika ........................................................................................................... 43
3.5 Diskuze ............................................................................................................... 59
4

ZÁVĚR .................................................................................................................... 64

5

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................... 66

6

PŘÍLOHY ................................................................................................................ 76
6.1 Vysvětlení zkratek a akronymů .......................................................................... 77
6.2 Ergodiagnostická centra v ČR ............................................................................ 78
6.3 Metodiky Ergodiagnostiky ................................................................................. 79
6.4 Vzory informačních karet o ergodiagnostice ...................................................... 80
6.5 Zpráva z ergodiagnostiky využívaná v minulosti ............................................... 82
6.6 Leták úřadu Práce České republiky .................................................................... 83
6.7 Počty ergoterapeutů na spinálních jednotkách.................................................... 84
6.8 Zahraniční statistiky jedinců po lézi míšní ......................................................... 85
6.9 Core sety pro pacienty po poranění míchy ......................................................... 86
6.10 Core set pro pracovní rehabilitaci ....................................................................... 98

1 ÚVOD
V České republice dochází průměrně ke 250 novým případům poškození
míchy ročně (Jílková, 2011). Dle Světové zdravotnické organizace utrpí ročně
poraněním míchy 250 000 až 500 000 osob po celém světě, většina z těchto poranění
vzniká na základě preventabilních příčin jako jsou silniční dopravní nehody, pády či
násilí (International perspectives on spinal cord injury, 2013, s. 15). Klinický obraz
míšní léze je určen nejenom jejím transverzálním rozsahem, ale i výškovou lokalizací
(Dungl, 2014, s. 500). Rehabilitace jedince po transverzální lézi míšní se jako u
pacientů s jiným druhem postižení soustředí na zlepšení či zachování optimální fyzické,
smyslové, intelektové, psychické a sociální úrovně funkcí.
Osoby po poranění míchy se musí vypořádat s mnoha změnami, jež jsou
neočekávané, okamžité a často trvalé. Změny jsou spojeny s omezeními v činnostech a
sociálních aktivitách (Noreau et al., 2013). Kvůli těmto a dalším faktorům dochází u
pacientů s míšní lézi k drastickému snížení zaměstnanosti (Yasuda, 2012). Míra
nezaměstnanosti v populaci osob po míšním poranění je hlášena jako desetinásobná
v porovnání s běžnou populací (Ottomanelli a Lind, 2009, s. 504). Jedinci po
transverzální lézi míšní práceschopní. Deficity v mobilitě, hrubé a jemné motorice jsou
udány zejména výškou léze, před zařazením jedince do pracovního procesu je vhodné
zjistit, jaké funkční a psychické schopnosti pacient má a jaký je jeho výkon. Právě s tím
mu může pomoci ergodiagnostika.
Ergodiagnostika je komplexní hodnocení psychosenzomotorického potenciálu
interprofesním týmem (Švestková (b), 2008). Téma ergodiagnostiky bylo vybráno díky
dlouhodobému zájmu o problematiku zaměstnávání zdravotně postižených osob. Cílová
skupina pacientů s transverzální lézí míšní byla zvolena pro počet případů, jež se ročně
přihodí, věk těchto pacientů, jež jsou ve většině případů v produktivním a pro klinický
obraz míšní léze. Motivace těchto jedinců k práci je důležitou složkou úspěšného
návratu do práce. Výstupem ergodiagnostiky je pozitivní pracovní rekomandace, jež je
doručena žadateli o tuto službu. Výstupem hodnocení může být návrh úpravy
dosavadního pracovního místa, návrh nového zaměstnání či návrh další léčby
(Emmerová, 2012, s. 11).
1

Cíl práce bude na základě literárních zdrojů zjistit vhodné přístupy a metody
k ergodiagnostice pacientů s míšní lézí. V bakalářské práci budou používány termín
pacient/klient s transverzální lézí míšní. Pacient je označení pro jedince léčeném ve
zdravotnictví. Klient je osoba využívající sociálních služeb, např. klient Úřadu práce
České republiky. Z toho důvodu je možné v textu identifikovat sociální či zdravotní
zařízení. V rámci projektu Pregnet vznikly materiálové, věcné a personální standardy a
postupy pracovní rehabilitace v praxi (Pregnet, 2014). Ergodiagnostika pro potřeby
Úřadu práce České republiky je realizována s těmi centry, které splňující dané standardy
Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014), a proto tato práce z daných standardů i
vychází.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
Teoretická část je pro snadnou návaznost textu rozdělena na dvě základní
kapitoly: Ergodiagnostika v České republice; Pracovní rehabilitace v mezinárodním
kontextu. Druhá kapitola je obsažnější a obsahuje příklady pracovní rehabilitace
v zahraničí s informacemi souvisejícími s pracovní rehabilitací osob s transverzální lézí
míšní.
Pro uvedení do tématu je vhodné uvést definice jednotlivých pojmů a přístupů.
Základními principy definování pojmů ve vědě jsou jednoznačnost, výstižnost a
srozumitelnost (Krobotová, 2011, s. 57). Z tohoto důvodu jsou zde definovány stejné
pojmy jak v českém, tak v mezinárodním kontextu.

2.1

PRACOVNÍ REHABILITACE V ČESKÉ REPUBLICE
Pracovní rehabilitace je stanovena vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. - v České republice se dle zákona jedná o souvislou
činnost, zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním
postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje Úřad práce České republiky.
Pracovní rehabilitace je určena výhradně osobám se zdravotním postižením uznané
orgánem sociálního zabezpečení invalidním v I., II. nebo III. stupni. Fyzická osoba
může být zařazena do pracovní rehabilitace na základě doporučení ošetřujícího lékaře
v případě, že je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána
osobou se zdravotním postižením (Základní poučení, 2012). O zahájení pracovní
rehabilitace rozhoduje zájemce podáním žádosti. Nástroje pracovní rehabilitace pro
poradenskou

činnost

jsou

mj.

bilanční

diagnostika,

pracovní

diagnostika,

ergodiagnostika, poradenství pro volbu povolání (§21 odst. 1 vyhl. č. 518/2004 Sb.) či
rekvalifikace (§21 odst. 2 vyhl. č. 518/2004 Sb.) nebo poradenství pro volbu přípravy k
práci (§21 odst. 4 vyhl. č. 518/2004 Sb.). Projekt Rekvalifikace - Aktivace - Práce
EQUAL pomohl vytvořit a pilotně odzkoušel nový systém pracovní rehabilitace
v České republice. Úřad práce je nejčastějším žadatelem o ergodiagnostiku (Švestková a
Svěcená, 2013, s. 182).
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2.2

ERGODIAGNOSTIKA
Ergodiagnostikou „se zjišťuje úroveň pracovního potenciálu u osob v

produktivním věku, které nemohou vykonávat z důvodů změny zdravotní kondice své
dosavadní povolání nebo zaměstnání“ (Švestková (a), 2008, s. 28). Ergodiagnostika
zjišťuje funkční psycho-senzo-motorický potenciál člověka s cílem umožnit pracovní
uplatnění na trhu práce (Švestková (b), 2008, s. 5).
Ergodiagnostiku provádí interprofesní tým ve složení lékař, fyzioterapeut, sociální
pracovník a ergoterapeut. Další odbornosti - psycholog, logoped, zdravotní sestra,
speciální pedagog, protetik se mohou na hodnocení podílet. Tým určuje obecné funkční
schopnosti k práci a prostředky, které jsou nezbytné k zařazení do zaměstnání. Na
ergodiagnostiku přicházejí osoby s různou stupni disability a s rozdílnými požadavky od osob, jež ještě nikdy nepracovaly, po osoby s rozsáhlou pracovní zkušeností
(Švestková a Svěcená, 2013). Výstupem ergodiagnostiky je pozitivní pracovní
rekomandace, jež je doručena žadateli o tuto službu. Výstupem hodnocení může být
návrh úpravy dosavadního pracovního místa, návrh nového zaměstnání či návrh další
léčby (Emmerová, 2012, s. 11).
Ergodiagnostika může být zaměňována za posuzování zdravotního stavu při
podávání žádosti o dávku ze sociálního zabezpečení. Dávku ze sociálního zabezpečení
provádí okresní správa sociálního zabezpečení. Ergodiagnostika též nemůže být
nahrazena či nahradit vstupní lékařskou prohlídku do zaměstnání. Vstupní prohlídka je
hrazena zaměstnavatelem, který je povinen vyslat na ni zaměstnance před výkonem
povolání dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Obsahem pracovně lékařských služeb je
dle vyhl. 79/2013 Sb. zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a
pracovních podmínek na vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti
k práci.

2.2.1 Vývoj ergodiagnostiky v České republice
Z historie je důležité zmínit dva projekty, jež přispěly k dalšímu rozvoji
ergodiagnostiky v České republice.
4

Projekt RAP Rehabilitace -Aktivace - Práce je program Iniciativy Společenství
Equal spolufinancovaný sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, který
probíhal v letech 2006 - 2008. Výsledkem projektu bylo mimo jiné vytvořit a
standardizovat

metodiky

psychosenzomotorického

hodnocení,

ergodiagnostiky.

„Metodiky jsou nástrojem pro funkční hodnocení a určení psychosenzomotorického
potenciálu pro účely služeb zaměstnanosti, konkrétně pro účely předpracovní
(ergodiagnostika) a pracovní rehabilitace a následné možnosti integrace občana se
zdravotním postižením na trh práce.“ (Švestková (b), 2008, s. 12) Původně byly
jednotlivé metody rozděleny do dvoustupňového systému funkčního hodnocení, tj. do
testů v 1. a ve 2. sledu (Švestková (b), 2008, s. 31). Metody prvního sledu byly určeny
pro osoby s lehčím postižením a byly časově méně náročné, administrace metodik 2.
sledu mohla trvat až několik dní. Cílem ergoterapeutického působení je zhodnocení
potenciálu funkce ruky a jejího zapojení do pracovních činností a hodnocení výdrže,
koncentrace, kontinuity úsilí ad. (Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014). Metodika
projektu RAP doporučovala zavádět ergodiagnostiku jako součást rehabilitačního
procesu prolínajícího se bezprostředně s rehabilitací v době již nelepšících se funkčních
testů (Emmerová, 2012, s. 11). Projekt zavedl nový systém hodnocení a posuzování
osob

se

zdravotním

postižením

v šesti

krajích.

Seznam

všech

existujících

ergodiagnostických center je součástí přílohy č. 6.2.
Účelem druhého systémového projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní
rehabilitaci“ (dále jen Pregnet) bylo vytvoření systému regionálních sítí spolupráce
v oblasti pracovní rehabilitace (Pregnet, 2014). Tento projekt probíhal v letech 2008 2014. V rámci projektu Pregnet vznikly materiálové, věcné a personální standardy a
postupy pracovní rehabilitace v praxi a byly realizovány semináře ve všech krajích.
Celkem bylo realizováno 32 seminářů pro 240 expertů ze zdravotnických zařízení
(Pregnet, 2014). Je možné, že předpracovní schopnosti jedince jsou diagnostikovány
pomocí jiných metod, ergodiagnostika pro potřeby Úřadu práce České republiky je ale
realizována pouze s těmi centry, které splňující dané standardy, z nichž tato práce taktéž
vychází (Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014).
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2.2.2 Proces ergodiagnostiky
Milníky procesu ergodiagnostiky jsou poslání a zpracování žádosti o
ergodiagnostiku, samotná

ergodiagnostika u poskytovatele a zpracování výstupů

ergodiagnostiky. Jednotlivé fáze procesu ergodiagnostiky jsou uvedené v tabulce č. 2.
Práce se zabývá jak procesem ergodiagnostiky od jeho začátku, tak se zaměřuje na jeho
část - Ergoterapeutické vyšetření, v obrázku znázorněna s číslem 2.6.

Tabulka č. 2: Aktivity ergodiagnostiky. Upraveno dle zdroje: Metodika standardů
ergodiagnostiky, 2014.

2.2.3 Metodiky ergodiagnostiky
Pro účely této práce jsou použity právě tyto standardy z projektů RAP a Pregnet.
Metodiky ergodiagnostiky se dělí na základní, doporučené a speciální (Švestková a
Svěcená, 2013, s. 182). Základní metodiky patří do povinné výbavy pracoviště.
Doporučené metodiky jsou závislé na indikaci lékařem, je ovšem nutné smluvně zajistit
jejich dostupnost ve zdravotnickém zařízení či jinde. Speciální metodiky souvisí
s budoucím rozvojem a specializací ergodiagnostických center. Doporučené metodiky
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pro ergodiagnostiku jsou sepsány v příloze č. 6.3. Jednotlivá vyšetření a realizované
metody jsou vždy závislé na indikaci rehabilitačního lékaře.
Dle materiálových standardů by mělo ergodiagnostické centrum by mělo
obsahovat základní sady těchto testů: Isernhagen Work Systém (jsou třeba minimálně 3
proškolení zaměstnanci zařízení), dynamometr JAMAR - model J00105, Jebsen-Taylor
- model č. 8063, Purdue-Pegboard - model č. 32020 a LOTCA-model DLOTCA Battery
(Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014, s. 26).

2.2.3.1 Ergoterapie - Ergoterapeut
Ergoterapie je zdravotnická disciplína a obor rehabilitace, jež se snaží navrátit
jedince co nejdříve do aktivního života. Ergoterapie umožňuje osobám zachovat si
maximální soběstačnost v běžných denních aktivitách, pracovních a volnočasových
činnostech (Česká Asociace Ergoterapeutů, 2008). „Nácvik činností, v kterých je osoba
z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí limitována, probíhá v
reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí.“ (Česká Asociace
Ergoterapeutů, 2008)
Ergoterapeut je absolventem akreditovaného bakalářského či magisterského
studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů či historicky absolvent jiného
zdravotnického programu (ČESKO (b), 2004). Ergoterapeut funguje v rámci
interprofesního týmu, je zastoupen ve všech fázích rehabilitace od akutního lůžka po
problematiku související se zaměstnáváním jedince.
Ergoterapeut má klíčové postavení v rámci ergodiagnostiky, podílí se na
zjišťování a rozšiřování pracovních možností jedince, podporování a dalším rozvoji
pracovních

schopností,

získávání

nového

či

udržení

původního

zaměstnání

(Krivošíková, 2011, s. 247). V rámci hodnocení využívá ergoterapeut vyšetřovací
metody, odběr anamnézy, aspekci a cílené pozorování (Švestková a Svěcená, 2013, s.
180).
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2.2.4 Hodnocení funkční kapacity
Dle Americké Asociace Ergoterapeutů AOTA je hodnocení funkční kapacity
(Functional Capacity Evaluation - FCE) hodnocením schopnosti jedince vykonávat
pracovní činnost související s účastí v zaměstnání (Soer et al., 2008). Dle Vávry (2005,
s. 13) jde o princip, jak určit profil pracovních schopností jedince v laboratorních
podmínkách, obecně uznávaný ekvivalent tohoto termínu dle něj ale v češtině
neexistuje. Isernhagen Work Systém je metoda hodnocení funkční úrovně. Principem je
vyšetření pracovních schopností klienta v činnostech, které byly stanoveny jako
nejčastěji se vyskytující elementy fyzické práce (zvedání, stoj, chůze atd.) (Vávra,
2005).

2.2.5 Koordinovaná rehabilitace
Rehabilitace může být dělena na čtyři základní oblasti – léčebnou, vzdělávací,
pracovní a sociální. Jelikož každá z těchto částí spadá pod kompetence jiného
ministerstva, možnosti jednotlivých oblastí jsou omezené, sociální a zdravotní sféra se
řídí svými předpisy a organizace spolu spolupracují na základě individuálních dohod. V
rámci komplexní rehabilitace by byl vhodný interprofesní přístup se součinností všech
poskytovatelů služeb. Dle Emmerové (2012, s. 6) by měla koordinovaná rehabilitace
splňovat několik atributů: nemocný by měl být ošetřujícím lékařem informován o
možnostech všech typů rehabilitace; rehabilitace může být realizována jen s
informovaným souhlasem pacienta; rehabilitace je včasná; komplexní; návazná;
koordinovaná; dostupná; individuální a s psychologickým přístupem. Zákon a možnosti
realizace komplexní koordinované rehabilitaci se již několik let projednávají na
meziresortní úrovni. Zákon by napomohl k dořešení problematiky zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (Čevela a Čeledová, 2011).
Vzhledem k tomu, že mezinárodní vývoj ovlivňoval vývoj pracovní rehabilitace
a ergodiagnostiky v České republice, popisuje další část bakalářské práce jednotlivé
modely

a

přístupy

k funkčnímu

hodnocení

pracovního

potenciálu

jedinců

z mezinárodního prostředí. Jedná se zejména o země západního světa, jež se pohledem
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na zdravotnictví České republice podobají a ke kterým byla zpracována relevantní
literatura.

2.3

PRACOVNÍ REHABILITACE V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Mezinárodní literatura zmiňuje větší množství pojmů souvisejících s pracovní

rehabilitací, posuzováním pracovní způsobilosti a hodnocením k práci, než zmiňuje
literatura česká. Z toho důvodu byla připsána synonyma v anglickém a německém
jazyce.

2.3.1 Pracovní rehabilitace
(English:

Vocational

rehabilitation,

work

rehabilitation;

Deutsch:

Berufliche

Rehabilitation, Berufliche Wiedereingliederung)
Pracovní rehabilitace ve světě je definována jako multiprofesní přístup založený
na důkazech. Je poskytována různými poskytovateli a za rozdílných podmínek osobám
v produktivním věku, které mají zdravotní komplikace, limitace či omezení pracovní
schopnosti (Escorpizo et al., 2011). Hlavním cílem je poté optimalizovat účast na
pracovních aktivitách - buď pomocí návratu do práce nebo podporováním k pracovním
aktivitám (Escorpizo et al., 2011). Rossová (2007, s. 1965) zmiňuje široké pochopení
tohoto pojmu z pohledu Velké Británie jako proces napomáhající s překonáním bariér,
jimž jedinec čelí při vstupu, udržení se či při návratu na pracovní trh. Pracovní
rehabilitace v sobě zahrnuje široké množství rozdílných intervencí od hodnocení a
analýzy potřeb, přes trénování a nácvik dovedností, po spolupráci se zaměstnavateli, a
zvyšování informovanosti o zaměstnávání disabilních spoluobčanů.
Proces pracovní rehabilitace je diskutován v literatuře jako jeden z prostředků
rehabilitace nebo jako překlenující proces návratu do zaměstnání (Escorpizo et al.,
2011, s. 81). Obrázek č. 1 znázorňuje možnosti pracovní rehabilitace a jejího pochopení.
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Obr. č. 1: Dánský přehled návratu do práce pro jednotlivce po nemoci či zranění. Zdroj:
Escorpizo et al., Handbook of Vocational Rehabilitation, 2011, s. 81.

2.3.2 Ergodiagnostika
(English:

pre-work

rehabilitation,

prevocational

assessment,

prevocational

rehabilitation, ccupational evaluation; Deutsch: Vorarbeit Rehabilitation, Evaluation der
funktionellen Leistungsfähigkeit)
V angličtině je ergodiagnostika přeložena jako prevocational rehabilitation.
Tento pojem je v cizojazyčném textu nalezen jen v případech, kdy článek pochází
z českého prostředí. Dle slovníku (O´Toole, 2013) je předpracovní hodnocení
definováno jako hodnocení schopností a limitací pacienta ve fázi rehabilitace. Cílem je
nalézt zaměstnání na chráněném pracovním místě, či na trhu práce. Hodnocení
napomáhá k určení adekvátního pracovního místa pacienta ve vhodném oboru či
průmyslu. Jedná se o hodnocení zájmů, schopností a osobnostních rysů jedince, jež jsou
nezbytné pro rozvoj a výkon pracovní činnosti.
Escorpizo et al. (2014, s. 135) vymezují rozdíl mezi hodnocením v pracovní
rehabilitaci a hodnocením při posuzování invalidity. Posuzování v rámci pracovní
rehabilitace je multidisciplinární, zatímco pro posouzení invalidity je zapotřebí pouze
několik profesí (sociální pracovník, lékař). Posouzení a hodnocení stupně invalidity se
provádí za účelem rozhodnutí o nároku na dávku, jedná se o proces vázaný
legislativními dokumenty. Pracovní rehabilitace hodnotí vliv léčby a napomáhá
reintegraci jedince do společnosti, jedná se o komplexní proces s důrazem kladeným na
schopnosti jedince (Escorpizo, 2014, s. 135).
10

2.3.3 Ergoterapie - Ergoterapeut
(English: Occupational Therapy - Occupational Therapist; Deutsch: die Ergotherapie:
die Beschäftigungstherapie - die Ergotherapeutin, die Beschäftigungstherapeut)
Americká organizace AOTA sdružuje a školí ergoterapeuty. Ergoterapeut umí
díky svému vzdělání adekvátně zhodnotit interakci jedince s pracovními podmínkami a
pracovním prostředím pomocí detailní a vědecky ověřené analýzy aktivit (Occupational
Therapy, 2016). Z toho důvodu je ergoterapeut ve Spojených státech součástí pracovní
rehabilitace (work rehabilitation) a pomáhá s definováním oblastí, jež dělí jedince od
splnění pracovních požadavků, napomáhá s obnovením pracovních dovedností (work
conditioning), a v rámci interprofesního týmu s poradenstvím týmu (work hardening),
ergonomickým

hodnocením,

coachingem

či

s nezbytnými

a

opodstatněnými

kompenzacemi a adaptacemi (Occupational Therapy Services, 2011). Nejenom
v anglických, ale i v německých publikacích je ergoterapeut zmiňován jako člen
interprofesního týmu napomáhající s pracovní rehabilitací.

2.3.4 Hodnocení funkční kapacity
(English: Fuctional capacity assessments (FCE), functional capacity assessment (FCA),
physical capacity assessment or evaluation (PCA or PCE), or work capacity assessment
(WCA); Deutsch: Funktionskapazitätsauswertung)
Ergoterapeuti používají standardizované a validizované testování pro určení
bezpečnosti pracovních aktivit pro jedince, nalezení vhodných kompenzačních
mechanismů či pomůcek nebo pro nalezení doporučení pro budoucnost (Occupational
Therapy Services, 2011). Proces funkčního hodnocení je založen na porovnávání
zdravotního stavu jedince, jeho tělesných funkcí a struktur s požadavky na pracovní
činnost a na pracovní prostředí. Hodnocení může být obecně orientováno či
specifikováno k vykonávání určité pracovní pozice (job specifics). Primárním cílem je
vyhodnotit schopnost jedince podílet se na práci, i když mohou být hodnoceny i jiné
aktivity denního života, které podporují pracovní výkon (Functional Capacity
Evaluation, 2016). Hodnocení funkční kapacity je souborem standardizovaných metod,
jež nabízejí hodnocení výkonnosti a demonstrují předvídatelnost návratu jedince do
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práce (Soer et al., 2008). Funkční hodnocení má různé definice i proto, že pojem funkce
je chápán různě v jednotlivých oborech: ergoterapii, fyzioterapii, odborném vzdělávání,
rehabilitačním poradenství. Např. ergoterapeut pohlíží na optimální fungování jako na
schopnost úspěšného pacientova působení v oblastech fyzických, sociálních i
pracovních, kdežto pro fyzioterapeuta může být optimální funkčnost založena na
splnění fyzických požadavků práce (McFadden et al., 2010). Tyto skutečnosti potvrzují
důležitost koordinované rehabilitace s účastí interprofesního týmu. Historicky se
jednalo o hodnocení fyzické náročnosti práce, ale v posledním desetiletí se začaly
testovat i kognitivní kapacity jedince (Soer et al., 2008). Zároveň je podporována
myšlenka, že funkční hodnocení nestačí a je třeba k hodnocení pracovního potenciálu
zhodnotit i psychosociální faktory jedince. Pro hodnocení je mimo jiné důležité, aby se
jedinec cítil pohodlně a aby byla splněna všechna bezpečnostní opatření.
Hodnocení funkční kapacity může být vyžadováno zákonem pro některé
zaměstnavatele před návratem zaměstnance do práce, nebo pojišťovnami předtím, než
mohou být provedeny platby pojistného. Social Security Administration ve Spojených
státech využívá vlastní hodnocení funkční kapacity - Posuzování zdravotního postižení
(Assessment of Disability) (Benavente et al., 2003). V roce 2001 byla vznesena kritika
proti testům funkční kapacity, že nejsou dostatečně specifické pro využití k nárokům
zaměstnavatelů či k pracovním pozicím (Cheng a Cheng, 2010). Platnost výsledků
hodnocení funkční kapacity je optimální při přesné simulaci pracovního místa a
podrobném posouzení konkrétních pracovních úkolů, jak uvádějí Pransky a Dempsey
(Pransky a Dempsey, 2004). Tyto metody jsou v zahraničí ekonomicky výhodné. Např.
ve Spojených státech je konkurenceschopnost zajištěna několika poskytovateli a služby
jsou hrazeny ze strany zaměstnavatelů testovaného člověka. Taktéž je ze strany
zaměstnavatelů o takovéto testování zájem. Poskytovatelé nejenom na americkém trhu
práce zmiňují brzkou návratnost investic, například za každý investovaný dolar ušetření
třiceti dolarů (Worksteps, 2012). Ceny za den testování se pohybují v odlišných
částkách, dle lokace a poskytovatele, ale např. jeden den hodnocení může stát 1 975$ a
hodina testování třeba až 240$ (EpicRehab, 2016). Bohužel se nedá udělat jakékoliv
srovnání cen, jelikož jsou údaje ve většině případů nedostupné a velmi variabilní.
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2.3.5 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
(English: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF);
Deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit)
Pro hodnocení funkčních schopností a pracovního potenciálu jsou využívány
metody vytvořené v souladu s principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,
disability a zdraví - v angličtině International Classiffication of Funcioning, Disability
and Health (Švestková (a), 2008, s. 31). Cronin (2013) syntetizoval dosavadní poznatky
o posuzování pracovní schopnosti a jejich využití při pomoci návratu do práce jedince
(Cronin, 2013). Dospěl k závěru, že celosvětový zájem o posuzování pracovní
schopnosti zdůrazňuje potřebu vývoje hodnotících nástrojů. Mezi hodnotící nástroje by
se měly kromě již existujících aspektů zařadit k již začleněným kulturním aspektům i
aspekty prostředí a pracovní aspekty. Budoucí výzkum se může zaměřit na potřebu
modifikace pracovního prostředí a vyšetřování psychosociálních faktorů jedinců
snažících se o návrat do práce (Cronin 2013, s. 52).
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, dále jen MKF,
je klasifikací vytvořenou Světovou zdravotnickou organizací. Klasifikace slouží
k měření zdraví a disability jak pro jednotlivce, tak pro celou populaci (International
Classification of Functioning, Disability and Health, 2016). Disabilita (postižení) je
univerzální lidská zkušenost a u jednotlivce se může jednat o přechodný nebo o trvalý
stav. Disbalita představuje výzvu, kterou řeší společnosti na celém světě. Několik zemí,
mezi nimiž je i Česká republika, zahájilo proces integrace MKF do zdravotních a
sociálních informačních norem a právních předpisů. „Disabilita by neměla být
ztotožňována s neschopností pracovat.” (Švestková (a), 2008, s. 10). To, že by
disabilita mohla být ztotožňována s neschopností pracovat, je častá obava postižených
osob a právě MKF lze použít jako klinický nástroj k potřebám hodnocení, sledování
léčení ve speciálních podmínkách, k pracovnímu hodnocení, v rehabilitaci a při
hodnocení výstupů a úspěšnosti rehabilitace.
Základem koncepce MKF je konstrukce funkční diagnózy, která je však odlišná
od diagnózy etiologické (Kalvach, 2011, s. 112). Předpokladem je, že etiologická
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diagnóza je stanovena patřičným lékařem dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN).
Mezi výhody pro využívání MKF patří mezinárodní uznání a využívání, poskytování
standardního jazyka pro diskuzi ve vztahu ke zdraví (Noonan et al., 2012, s. 27). Tzv.
„Core Sets“ jsou vytvářeny pro usnadnění klinické praxe. Jde v podstatě o rehabilitační
záznam - dokument uvádějící údaje o důležitých projevech (doménách) dané choroby,
úrazu nebo vrozené vadě (Kalvach, 2011, s. 112). Core Sety poskytují uživatelsky
přehledný seznam kategorií, které jsou relevantní pro konkrétní zdravotní stav a kontext
zdravotní péče (ICF Based Documentation Form, 2001). Jednotlivé kategorie jsou
vybírány odborníky dle principů medicíny založené na důkazech. Core Sety jsou věcí
vývoje a zpracovávají se pro jednotlivé diagnózy.
MKF Core Sety pro pacienty po poranění míchy byly dokončeny v roce 2007
(Introduction to ICF Core Sets, 2016). Vytvářelo je dohromady 243 expertů z 6
zdravotnických disciplín (ICF Research Branch, 2013). U osob po míšním poranění
existují nejenom individuální rozdíly, ale i změny mezi akutním a chronickým stavem
pacienta, proto existuje Core Set pro akutní a chronický stav. Navíc byly vytvořeny dva
Core Sety - tzv. krátký a tzv. komplexní.
Krátký i komplexní MKF Core Set pro míšní poškození byl definován jak pro
pacienty v postakutní fázi, tak v té chronické. 162 MKF kategorií bylo vybráno pro tzv.
komplexní Core Set v raném, postakutním stavu a 25 kategorií pro tzv. krátký Core Set
v postakutním stádiu. V případě chronického stavu se jedná o 168 kategorií
v komplexním Core Setu a 33 kategorií v krátkém Core. MKF Core Sety pro pacienty
po poranění míchy, stejně jako jakékoliv další Core Sety, upozorňují na to, co měřit, ale
nezmiňují, jak měřit jednotlivé kategorie (Introduction to ICF Core Sets, 2016).
Všechny čtyři zmiňované Core Sety pro míšní léze jsou vloženy do přílohy č. 6.9.
Kromě Core Setu pro míšní léze existuje ještě Core Set pro pracovní rehabilitaci
(též komplexní a krátká forma), který byl vytvořen za účelem identifikace problémů a
prostředků, jimž lidé se změněným zdravotním stavem čelí (Aiachini, 2016). Tyto Core
Sety jsou součástí přílohy č. 6.9. Studie ověřovala pracovní rehabilitaci z pohledu
pacientů po míšním poranění. Cílem bylo prozkoumat důležité aspekty pro pacienty,
pokud jde o jejich návrat do práce. Aiachini svojí studií (2016) prokázala, že návrat do
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práce je klíčovým úkolem rehabilitačních pracovníků a mladých pacientů s míšní lézí,
kteří před sebou mají možnost dlouhodobé pracovní perspektivy.
Pracovní rehabilitace se zabývá jak zajištěním návratu do pracovního procesu,
tak podporou udržitelnosti zaměstnání v dlouhodobém měřítku (Escorpizo et al., 2011,
s. 368). Právě pracovní neschopnost má dopad nejenom na jednotlivce a jeho vnímání
vlastní užitečnosti, ale i na společnost jako takovou. Výkon pracovní rehabilitace je
ovlivněn kulturními faktory a rozdílnostmi sociálních systémů v jednotlivých zemích.
Odlišné přístupy k pracovní rehabilitaci v jednotlivých zemích jsou součástí další
podkapitoly.

2.3.6 Příklady pracovní rehabilitace v zahraničí
Níže zmíněné země byly vybrány na základě dostupné literatury. Následující
odstavce se zaměřují na státy s podobnou mentalitou, to znamená státy Evropy,
Austrálie a Nového Zélandu či Spojených států amerických. Escorpizo zmiňuje, že pro
porozumění kontextu pracovní rehabilitace v jednotlivých zemích se je třeba podívat na
to, jak aktivní by měl jedinec být pro účast v pracovní rehabilitaci, respektive, jak moc
je finančně motivován k návratu do zaměstnání (Escorpizo et al., 2011, s. 5).

2.3.6.1 Dánsko
V Dánsku se snaží klást na jedince požadavky tak, aby mohl již v procesu
rehabilitace zaujmout aktivní roli, která mu usnadní rychlejší návrat do práce. V
průběhu pracovní neschopnosti se odehrávají pravidelná osobní setkání (Escorpizo,
2014, s. 75). Jedinec je silně motivován k brzkému návratu do práce, právě kvůli slabé
jistotě zaměstnání. Po 120 dnech neschopnosti až do trvání 12 měsíců má zaměstnavatel
právo kdykoliv zaměstnance odvolat (Escorpizo, 2014, s. 75). „Arbejdsevnemethoden“ je
metoda pro definování, rozvoj a zhodnocení zaměstnatelnosti jedince. Napomáhá poradci
při popisování jedincových schopností a limit. Cílem metody je zabránit jednotlivci v
pobírání předčasné penze a zároveň tato metoda nabízí možnost odborné pracovní
rehabilitace s možností úpravy pracovního místa (De Boer et al., 2004).
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2.3.6.2 Island
Na Islandu se hovoří o tzv. Work Ability Assessment, hodnocení pracovní
schopnosti, které může být rozděleno do třech typů - základní, speciální a opětovné
zhodnocení (Konráðsdóttir, 2011). Základní hodnocení obnáší systematický sběr
informací a doporučení konzultantem pracovní rehabilitace. Jedinec se dostaví
k základnímu vyšetření, pokud nemůže ze zdravotních důvodů nadále vykonávat
pracovní povinnosti. Od té chvíle je jedinec v pravidelném kontaktu s konzultantem
(Konráðsdóttir, 2011). Důvodem je podpora zdraví, zlepšení sociálních podmínek
jedince a motivace k časnému návratu do práce.
Speciální hodnocení pracovní schopnosti je definováno jako detailní analýza a
zhodnocení a posouzení možností a bariér jednotlivce ve vztahu k pracovní rehabilitaci
a návratu do práce. (Konráðsdóttir, 2011, s. 22). Hodnocení je komplexní a interprofesní.
Experty jsou lékař, fyzioterapeut, psycholog a ergoterapeut (Konráðsdóttir, 2011, s. 22).
Na základě detailnějšího hodnocení je rozhodnuto, jaké další kroky a jaká podpora
může být realizována pro získání pracovního uplatnění. Speciální hodnocení je
doporučeno ve chvíli, kdy jedinec čelí komplikovaným okolnostem, nebo když uplyne 6
měsíců od základního hodnocení, a plán na návrat do práce nefunguje, či není možný
(Konráðsdóttir, 2011, s. 22). Metodou speciálního hodnocení je např. zhodnocení MKF
funkcí. Výstupem hodnocení je zpráva od jednotlivých členů týmu, zpráva o MKF
funkcích se zdůvodněním výběru jednotlivých kvalifikátorů a

souhrnná zpráva

interprofesního týmu.

2.3.6.3 Kanada
V Kanadě zajišťují ergoterapeuti posuzování funkce k práci jak v rámci
interprofesního týmu, tak samostatně, jedná se o tzv. Work functioning assessments
(dále jen WFA). WFA je posouzení schopnosti člověka pracovat, jež často provádí
ergoterapeuti v rámci pracovní rehabilitace. WFA popisuje a analyzuje pracovní úkoly a
požadavky na základě různých strategií. WFA je odlišné od lékařského posudku, který
určuje, zda je pracovník tělesně nebo duševně schopen vrátit se do práce (Noreau et al.,
2013, s. 5).

WFA je založeno na práci Sandquista, na jeho modelu Work Functioning
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(Sandquist a Henriksson, 2004), jak je znázorněno na obrázku č. 2. Participace k práci
je dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a disability definována jako
schopnost jedince zastávat roli pracovníka (Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností zdraví a disability, 2011). Pracovní výkon odkazuje na schopnost uspokojivě
vykonat pracovní úkoly a na schopnost nést zodpovědnost např. díky fyzickým
schopnostem, organizačním schopnostem či komunikačním dovednostem. Poslední,
individuální kapacita je to, co jedinci umožňuje vykonat takovou část úkolu, jež může
být měřena testem (Noreau et al., 2013).

Obr. č. 2: Work Functioning Model. Modře znázorněny dimenze hodnocení work functioning.
Zdroj: Sandquist a Henriksson, 2004.

Pro přehlednost je proces rozdělen do 4 fází/možností, přičemž záleží na daném
případu, jaká možnost bude využita. První možností je návrat do práce ke svému
zaměstnavateli, druhá možnost je návrat ke stejnému zaměstnavateli, ale na novou
pracovní pozici. Třetí varianta je hledání nového zaměstnavatele a poslední možnost
souvisí s poskytnutím dokumentace pro zajištění finančních dávek či penze (Noreau et
al., 2013, s. 11). Hodnocení v rámci WFA jsou rozdělena dle Innese a Strakera na
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hodnocení funkční kapacity a hodnocení pracovního místa (Noreau et al., 2013, s. 12),
jež je vykonáváno za účasti pacienta a terapeuta přímo na pracovišti. Jistá doporučení
jsou nastíněna, např. že terapeut by měl vždy získávat informace z několika zdrojů
(zdravotní dokumentace, analýza pracoviště, analýza pracovní pozice, modelová činnost
ad.).

2.3.6.4 Německo
V Německu jsou poskytovány dva typy rehabilitačních služeb, jedná se o
obecnou léčebnou rehabilitaci a pracovní léčebnou rehabilitaci (Work-related medical
rehabilitation WMR). Cíle obou služeb jsou stejné: zajistit dlouhodobé zlepšení
pracovní kapacity a snížit riziko invalidního důchodu. WMR zahrnuje multimodální
rehabilitační programy, které čerpají z principů obnovy funkce a cíleného tréninku.
(Bieniek a Bethge, 2014, s. 1). Hojně je využíván Isernhagen Work System pro funkční
hodnocení pracovní kapacity, nově nazývaný WorkWell System (Bieniek a Bethge,
2014). WorkWell je komplexní funkční test navržený pro objektivní měření maximální
bezpečné funkční schopnosti pacienta napříč širokou škálou fyzických schopností
(Guality Providers, 2016).
2.3.6.5 Norsko
Norská instituce NAV (The Norwegian Labor and Welfare Service) hraje
širokou roli ve světě práce a sociálních věcí v Norsku a přispívá k finanční nezávislosti
jedince se zdravotním znevýhodněním. V letech 2001 - 2006 probíhaly v Norsku
strukturální reformy týkající se sociálního systému ve vazbě na trh práce, rehabilitaci a
návrat lidí zpět do práce. Pracovní kapacita jedince se může v průběhu času měnit kvůli
zdraví, kvalifikaci nebo situaci na trhu práce (Konráðsdóttir, 2011, s. 18). Pracovní
omezení jsou posuzována ve vztahu k pracovišti a ke každodennímu životu.
„Egenvurdering“ je sebehodnotící dotazník, jež je volně dostupný na internetu a jedinec
jej může předvyplnit před návštěvou instituce (Konráðsdóttir, 2011, s. 56). Jedná se o
nástroj, jenž je výchozím bodem pro další činnost s NAV. V Norsku nemá jedinec
nárok na invalidní příspěvek, dokud není zahájena a vyzkoušena pracovní rehabilitace.
Norské schéma pro funkční posouzení - Assessment of Function - je též napojené na
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Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností a má za účel poskytnout subjektivní
hodnocení pracovní kapacity (Konráðsdóttir, 2011, s. 18). Mezi hlavní kategorie
hodnocení patří chůze/stoj, držení/zvedání/přenášení předmětů, sezení, komunikace,
vnímání a obecná pracovní schopnost (Konráðsdóttir, 2011, s. 18).
2.3.6.6 Spojené státy americké
Ve Spojených státech je na pracovní rehabilitaci obecně pohlíženo spíše jako na
formu sociální služby, zatímco ve Švédsku a do značné míry i ve zbytku Evropy, je
pracovní rehabilitace považována za další formu lékařské péče (Escorpizo et al., 2014,
s. 80). S konceptem Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, zdraví a disability je
možnost nahlížet na pracovní rehabilitaci jako na zakotvenou v sociálních službách, v
níž je jednotlivec klíčovou osobou v procesu rehabilitace. Tento pohled může napomoci
rozvinout spolupráci mezi zúčastněnými stranami bez hledání rozdílů mezi lékařskou
péčí a pracovní rehabilitací (Escorpizo et al., 2011). Isernhagen pracovní systém IWS,
nově nazýván WorkWell Systém, je často zmiňovanou metodou využívanou ve
Spojených státech při hledání pracovního uplatnění. Společně s Workwell systémem je
identifikován i proces stanovení funkční analýzy pracovní pozice (Quality Providers,
2016). Analýza je komplexní, strukturovaná a hodnotí fyzické aspekty práce. WorkWell
analýza pracovní pozice objektivně kvantifikuje, měří a kategorizuje aktivní části práce
včetně požadovaných pohybů, funkcí, akcí a pozic. Cílem analýzy je vytvořit funkční
popis pracovní pozice (Quality Providers, 2016). Popis je používán k rozvoji cíleného
rehabilitačního programu pro specifický i nespecifický trénink pracovního chování
(Quality Providers 2016).
Dle Tomašovské (2011) se ve Spojených státech používají WorkHab funkční
hodnocení, Isernhagen Work Systém, Ergoscience fyzické hodnocení pracovního
výkonu (PWPE - Physical Work Performance Evaluation ) nebo Blankenship funkční
hodnocení, Klíčové hodnocení funkční kapacity, WorkSTEPS nebo ERGOS Work
Simulator.

Jedná

se

o

nástroje,

jež

umožňují

licencovaným

hodnotitelům

(fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům, ergoterapeutům či rehabilitačním sestrám)
objektivně měřit, určit a zaznamenávat funkční schopnosti jedince v domácím či
pracovním prostředí. Dalšími nalezenými systémy jsou např. Quest Medical Group,
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JTECH Medical nebo Matheson hodnocení funkční kapacity. Matheson hodnocení
posuzuje funkční schopnosti v rámci jednodenního testování. Například Blankenship
funkční hodnocení horní končetiny tzv. „Upper extremity FCE“ se specializuje na
určení, zda se pacient může vrátit do práce, kde se vyskytují opakovaně prováděné
pohyby horní končetiny - vysoká frekvence pohybů ramene a paže (The Blankenship
Center, 2016). KEY Systém je hodnocení, jež měří schopnosti posuzovaného ve
zvedání předmětů (ve třech identifikovaných výškách), tlačení, tahání, nošení, společně
s posouzením tolerančního limitu pro sezení, chůzi a stání (Key systems, 2016).
Výsledky slouží k určení bezpečné pracovní úrovně pracovníka pro návrat do práce po
úrazu, ale také pro účely zprostředkovávání zaměstnání.

2.3.6.7 Švédsko
Nezbytnou částí procesu pracovní rehabilitace je hodnocení osob, jež mají
sníženou pracovní schopnost. Adekvátní a spolehlivé metody pro hodnocení osob se
zdravotním postižením jsou rozhodující pro jednotlivce i pro společnost (Sandquist,
2007, s. 5). SASSAM je akronym pro „Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning
och samordnad rehabilitering“ - strukturovaná metoda pro hodnocení nemoci a
koordinované rehabilitace. Metoda nabízí systematický přístup a slouží jako běžný
pracovní instrument (SASSAM, 2011). Jedná se o strukturovanou metodologii, která je
založena na znalostech medicíny, behaviorálních věd, psychologie a sociologie
s účelem podpořit dialog s jednotlivcem.
Hodnocení pracovního potenciálu ve Švédsku sestává z častějšího využívání
validních a spolehlivých metod. Využívá se formální hodnotící metody jako Interview o
pracovní roli (Worker Role Interview - WRI), Dialog o pracovní schopnosti (Dialogue
About Ability Related To Work - DOA) nebo VALPAR test (Sandquist, 2007, s. 26).
WRI je semistrukturovaný dotazník, který byl vytvořen ve Velké Británii na základě
Modelu Lidského zaměstnávání MOHO, zaměřuje se na psychosociální faktory a
faktory prostředí, jež ovlivňují schopnost jedince navrátit se do práce po zranění či
nemoci (Model of Human Occupation, 2016). Interview je navrženo tak, aby mohlo být
využito v začátku rehabilitačního procesu pro posouzení zraněného pracovníka nebo
jedince s dlouhodobými zdravotními komplikacemi a nedostatečnou pracovní
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zkušeností (Model of Human Occupation, 2016).

Dialog

o

pracovní

schopnosti

(Dialogue About Ability Related To Work (DOA) je instrument, který je zaměřen na
vlastní aktivní účast jednotlivce při stanovování cílů rehabilitace (Sandquist, 2007, s.
26). DOA byl testován a je vhodný pro pacienty s psychiatrickými nebo
psychosociálními problémy (Sandquist, 2007, s. 26). VALPAR pracovní vzorek je další
častou metodou využívanou ve Švédsku a obecně i v Evropě. VALPAR test byl
vytvořen v USA pro potřeby pracovní rehabilitace. VALPAR se skládá z několika
různých pracovních úkolů (vzorků). Každý pracovní vzorek je zaměřen na posouzení
různých částí pracovního fungování pacienta (Sandquist, 2007, s. 26). Na základě
univerzitní práce byla napsána pro vytvoření nové metodiky ve Švédsku. Nová metoda
se jmenuje Hodnocení provedení práce (Assessment of Work Performance - AWP).
AWP je vytvořena na základě Modelu lidského zaměstnávání a na základě hodnocení
jednotlivce při pozorování při práci. Hodnotí se efektivita splnění pracovní aktivity
(Sandquist, 2007). Pracovní dovednosti jsou posuzovány ve třech doménách motorické dovednosti, procesní dovednosti a komunikační dovednosti (Sandquist,
2007). Jednotlivé metody jsou rozepsány v tabulce č. 1.
Motorická oblast

Procesní oblast

Komunikační oblast

- Postura

- Mentální energie

- Fyzická komunikace

- Mobilita

- Časová organizace

- Sociální kontakty

- Koordinace

- Organizace pracoviště

- Výměna informací

- Síla a zacházení s předměty

- Adaptace

- Fyzická energie
Tabulka č. 1: Domény AWP rozdělené do dovedností. Zdroj: Sandquist, 2007, s. 36.

Hodnocení může být použito k posouzení pracovní schopnosti jednotlivců u
různých druhů pracovních aktivit, hodnocení není určeno pro konkrétní typ diagnózy.
Metoda je v současné době využívána více než 300 registrovanými uživateli pracujícími
v institucích pracovní rehabilitace ve Švédsku, přičemž více než 10 000 pacientů již
bylo touto metodou posouzeno (Sandquist 2007, s. 47).
2.3.6.8 Švýcarsko
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Ve Švýcarsku jsou programy rehabilitace financovány ze dvou státních
zdravotních organizací (Escorpizo a Glässel, 2013, s. 466). Každý zaměstnanec je
povinně pojištěn skrze svého zaměstnavatele a zdravotní pojištění nekryje benefity ani
výdaje související s pracovní rehabilitací, asistivní technologií či invalidním důchodem
(Escorpizo a Glässel, 2013). Zajistit lidem se zdravotními komplikacemi dosáhnutí a
udržení optimální funkce vyžaduje pracovní integraci či reintegraci.
Jelikož jsou cílovou skupinou této bakalářské práce osoby s kompletní lézí
míšní, další část informuje o příkladech pracovní rehabilitace po transverzálním míšním
poranění a zmiňuje těžkosti, jež jsou součástí návratu jedince do práce a do své
komunity.

2.3.7 Příklady pracovní rehabilitace klientů po míšním poškození
Poškození míchy je poranění páteřního úseku centrální nervové soustavy.
Spinální poranění postihuje statisticky nejvíce mladé osoby v produktivním věku od 16
do 30 let (Spinal Cord Injuries - General Facts, 2016). Ze všech případů je přibližně 80
% mužů (Spinal Cord Injury Facts and Figures at a Glance, 2015) - dle statistik žije
např. ve Spojených státech 450 000 osob po poranění míchy. Nových případů je v USA
přibližně 11 000 ročně a v západní Evropě 15 200 (Spinal Cord Injuries - General Facts,
2016).
Klinický obraz míšní léze je určen vedle výškové segmentální lokalizace i
transverzálním rozsahem, kdy léze může postihovat celý míšní segment - jedná se poté
o transverzální lézi míšní, či její část (Dungl, 2014, s. 500). „Kompletní transverzální
léze míšní se projeví poruchou senzitivních, motorických a autonomních funkcí pod
místem léze.“ (Lukáš a Žák, 2014, s. 66). Kompletní transverzální míšní léze je ztráta
všech kvalit citlivosti a úplná ztráta volní hybnosti pod místem léze (Štulík, 2010, s.
45). Dle Spinal Cord Injury je v USA kompletní transverzální míšní léze stanovena
ve 46 % případů (2016). Součástí přílohy č. 6.8 je statistika kompletních a
inkompletních lézí míšních ve světě (Lee et al., 2013).
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Osoby po míšním poranění jsou skupinou pacientů, u nichž je zapotřebí využít
koordinované rehabilitace. U pacientů s míšní lézí dochází k drastickému snížení
zaměstnanosti (Yasuda, 2012). Míra nezaměstnanosti v populaci osob po míšním
poranění je hlášena až desetinásobná (Ottomanelli a Lind, 2009, s. 504). V roce 2013
byla provedena studie srovnávající spinální jednotky v devíti zemích světa. Seznam a
počet členů interprofesního týmu v jednotlivých jednotkách je součástí přílohy č. 6.7,
mimo jiné je zde shrnut počet ergoterapeutů na oddělení. Výsledky studie ukázaly
rozdílnost mezi specializací spinálních jednotek, dostupnými a doplňkovými službami v
jejich specializaci a v počtu zaměstnanců (Lee et al., 2013). Zajímavé bylo zjištění, že
pracovní terapeut je dostupný na 4 z 9 jednotkách, jak je patrné z obr. č. 3. Bohužel
v textu se tato doplňková služba dále nerozebírá, tudíž není možné kompetence
pracovního terapeuta dále rozvést. Pracovní retrénink nabízí dle textu 1 z 9 spinálních
jednotek (New et al., 2013, s. 34).

Obr. č. 3: Dostupnost podpůrného personálu. Zdroj: New et al., 2013.

Funkční zotavení po traumatickém míšním poranění může trvat až 12 měsíců po
úrazu, z toho důvodu se může zdát nereálné začít s pracovní rehabilitací už v průběhu
lůžkové rehabilitace nebo v prvních měsících po propuštění (International perspectives
on spinal cord injury, 2013, s. 179). Přesto existuje důkaz, že čím dříve koordinovaná
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pracovní rehabilitace začne, tím větší je šance umožnit jedinci získat a udržet si
zaměstnání (International perspectives on spinal cord injury, 2013, s. 179). Pracovní cíle
a očekávání produktivního života by měly/mělo být součástí rehabilitačního plánu již
v raném stádiu rehabilitace, aby byl jedinec více motivován pro budoucí část
rehabilitace.

2.3.7.1 Austrálie
Pracovní rehabilitace není obecně poskytována hospitalizovaným jedincům v
australských spinálních jednotkách (Middleton et al., 2015, s. 626). Tam, kde jsou
služby takového charakteru dostupné, jsou poskytovány až po propuštění z nemocnice.
Middleton dospívá k závěru, že pro osoby po míšním poranění je realizovatelná včasná
pracovní rehabilitace do doby hospitalizace jedince (Middleton et al., 2015, s. 626).
V Austrálii je plánován rozvoj komplexní ambulantní služby, center pro řešení
multidisciplinárního funkčního posouzení jedinců po míšním poranění (Model of
Rehabilitation for Spinal Cord Injury in South Australia, 2012, s. 28). Přezkum by se
týkal například těchto oblastí: hodnocení sedu osoby po míšním poranění, bolest, křeče
či spasticita, sexuální zdraví a plodnost, odborné konzultace pro posouzení funkce horní
končetiny či maximalizování funkcí a otázky řešení jedincova samo vyprazdňování
(Model of Rehabilitation for Spinal Cord Injury in South Australia, 2012, s. 28).

2.3.7.2 Norsko
Společnost Catosenteret v norském Sonu nabízí od roku 2003 pracovní
rehabilitaci nejenom pro osoby s míšním poraněním. „Nedílnou součástí komplexní
rehabilitace v Norsku je návrat do zaměstnání a pracovní rehabilitace, kdy
zaměstnavatel spolupracuje přímo se zařízením a tím se až 70 % osob s poškozením
míchy vrací zpět do pracovního procesu. Osoba s poškozením míchy má v rámci
rehabilitačního procesu nárok na zvolení takového rehabilitačního programu, který
sama považuje za nejdůležitější pro svůj osobní rozvoj.“ (Jak je krásné býti norským
vozíčkářem, 2010).
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2.3.8 Motivace a faktory návratu do práce pro osoby po míšním
poškození
Návrat do práce a opětovné začlenění do společnosti jsou dva důležité aspekty
rehabilitace osob po poranění míchy (Bergmark et al., 2011, s. 2553). Práce znamená
pro spinální pacienty participaci, pravidelnost a způsob, jak vyjádřit svoji kreativitu či
být v něčem dobrý (Bergmark et al., 2011, s. 2556). Život po zranění je popisován jako
život bez spontánních rozhodnutí - všední denní aktivity se musí detailně plánovat,
nalezení nových rutin a návyků je časově náročné (Bergmark et al., 2011, s. 2555).
Gobelet a Franghignoni (2006, s. 173) zmiňují jako možné důvody, proč se
jedinci po míšním poranění nevrací do práce: strach z toho, že jedinec skončí s menším
finančním obnosem kvůli ztrátě sociálních výhod a dávek; neadekvátní příležitost pro
vzdělávání; nedostupnost pracoviště či dopravy na pracoviště či nedostupnost
asistivních technologií, které by zajistily konkurenceschopnost pracovního výkonu s
intaktní osobou; nedostupnost pečovatelů pro zajištění vhodné pracovní docházky nebo
negativní postoje kolegů a zaměstnanců k osobě po poranění míchy. V neposlední řadě
spadají dle autorů mezi důvody i nízké sebevědomí a obava z osobního selhání či
nedostatečná důvěra zaměstnavatele ve schopnosti jedince po úrazu (Gobelet a
Franghignoni, 2006, s. 173). Pokud známe tyto příčiny, můžeme na jejich principech
postavit pomoc klientovi. Zásadní je ovšem i klientova snaha a motivace k pracovnímu
uplatnění.
Hlavní faktory, jež ovlivňují zaměstnatelnost osob po míšním poranění, jsou
definovány jako vzdělání, přechozí pracovní zkušenost a osobně vnímané omezení
(Ottomaneli a Lind, 2009; Kurtaran et al., 2009). Vyšší vzdělání je popsáno v několika
studiích jako hlavní prediktor úspěšného návratu do práce po míšní lézi (Benavente et
al., 2003; Pflaum et al., 2006), z toho důvodu bylo vzdělání doporučeno jako hlavní
cesta směrem k budoucímu pracovnímu uplatnění osob s míšním poraněním. Mezi další
faktor patří dovednost řízení auta (Return to work, 2010). S tím souvisí i tematika
soběstačnosti, jež ovlivňuje jedincův návrat do práce. Turecká studie (Kurtaran et al.,
2009) zmiňuje výhodu dovednosti samostatného vyprazdňování močového měchýře.
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Ve studii, která testovala 57 pacientů, však nebyla nalezena korelace mezi
specifickým zdravotním stavem, a funkcí pro zaměstnatelnost lidí po míšním poranění
(Schönherr et al., 2005, s. 206). Na druhou stranu více než polovina z 57 pacientů bez
ohledu na místo léze zmiňovala bolest a spasmy jako nejvýznamnější zdravotní
problémy, s nimiž se potýká (Schönherr et al., 2005, s. 202). Psychologické faktory
mají pozitivní dopad na zaměstnatelnost jedince (Return to Work, 2010), jedná se např.
o pozitivní oceňování pracovní zkušenosti. Zajímavostí je, že i takový faktor jako
participace v organizovaném sportu po úraze byl spojen se zvýšenou pravděpodobností
zaměstnání. (Blauwet et al., 2013).
Na základě studií lze doporučit několik bodů pro úspěšnou reintegraci osoby po
míšním poranění do pracovního procesu. Komunikace mezi rehabilitačními pracovníky
a zaměstnavatelem by měla být jasná, bez odborných termínů, obsahovat srozumitelné
informace, co jedinec po úrazu aktuálně zvládá (Gobelet a Franghignoni, 2006, 173).
Zaměstnavatelé mohou nabídnout zaměstnancům pružnou pracovní dobu, částečný
úvazek či jinou formu flexibilního pracovního úvazku (Schönherr et al., 2005). Většina
pracujících jedinců po míšním poranění využívá asistivní technologie a zmiňuje se o
nich jako o technologiích, jež zvyšují jejich produktivitu a sebevědomí (International
perspectives on spinal cord injury, 2013, s. 183). Mnohé studie ukázaly, že lidé
s míšním poraněním, kteří jsou zaměstnáni, používají počítač v práci častěji než tomu je
u běžné populace (Priebe et al., 2007). Jedinec vracející se do práce musí mít tedy
vyřešené využívání pracovních pomůcek a nástrojů na pracovišti, počítače, telefonu,
dopravy na pracoviště, zjištění vhodnosti parkování, dostupnosti bezbariérových toalet
či flexibilní pracovní doby (Gobelet a Franghignoni, 2006, s. 173).
Průměrná světová zaměstnanost osob po míšním poranění byla dle výzkumů a
Světové zdravotnické organizace 37 %, přesto, úspěšnost osob, jež někdy byly
zaměstnány po svém poranění, je 68% (International perspectives on spinal cord injury,
2013, s. 177). Dle kontinentů se jedná o nejvyšší zaměstnanost lidí po míšním poranění
dle rozvinutosti regionů. 51 % osob po míšním poranění je zaměstnána v Evropě, oproti
Jižní Americe, kde je míra jen 30% (International perspectives on spinal cord injury,
2013, s. 177). Pravděpodobnost, že bude osoba po míšním poranění zaměstnána, se
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zvyšuje s nižším věkem a vyšším vzděláním jedince v době poškození (International
perspectives on spinal cord injury, 2013, s. 177).

2.3.9 Pracovní pozice vhodné pro osoby po míšním poranění
Lidé po míšním poranění mohou zastávat většinu sedavých pracovních pozic,
pokud jedinci mají dostatečnou podporu, ujištěné poradenství pro pracovní rehabilitaci,
využívají asistivních technologií a zaměstnavatel může bezbariérově upravit pracovní
prostředí a přístup na pracoviště (International perspectives on spinal cord injury, 2013,
s. 176).
Byla snaha nalézt odpověď, zda existuje seznam pozic vhodných pro určitou
skupinu handicapovaných. Ve Spojených státech existuje tzv. Informační síť povolání
(Occupational Information Network O*NET), bezplatná on-line databáze obsahující
stovky pracovních pozic napomáhající studentům, uchazečům o zaměstnání a dalším
k pochopení požadavků na pracovní pozice. Pro každou pracovní jednotku poskytuje
online databáze informace o schopnostech jedince, požadavcích a nutných
dovednostech pro danou pracovní pozici či hygienické faktory (O*NET Online, 2016)..
Princip je založen na tom, že odborníci či zaměstnavatelé odpovídají u dané pozice na
otázky a jejich odpovědi jsou poté statisticky zpracovány. Např. pro pozici Specialista
pro zajištění rovných příležitostí jsou ukázány statistiky od odborníků pro kontext
pracovní pozice následně:
 Elektronická pošta - 98 % dotázaných odpovědělo "Každý den".
 Telefon - 88 % odpovědělo "Každý den".
 Čas strávený sezením - 76 % dotázaných odpovědělo "Průběžně nebo téměř
nepřetržitě".
V případě tesaře odpovědělo ve studii 68 % dotázaných, že „průběžně až
neustále“ stojí. Poslední verze databáze je z roku 2011, předstupněm této databáze byl
neelektronický slovník povolání (The Dictionary of Occupational Titles - DOT).
V databázi nelze vyhledat pozici vhodnou pro vozíčkáře, takto nejsou data kódovány,
lze ale hledat pozice pomocí hledání pracovního prostředí kritérium „Fyzické podmínky
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práce“ a kód „čas trávený sezením“. Takto byly nalezeny tři pozice, kde se udává sezení
ve 100 %. Jedná se o úvěrové poradce, obchodníky s cennými papíry a komoditami a
telefonní operátory (O*NET Online, 2016).
V evropském kontextu je snaha napříč evropskými zeměmi vytvořit tzv.
Occupational Skills profiles - profily dovedností pro jednotlivá povolání s danými
pracovními požadavky. (Quantifying skill needs in Europe, 2013). V České republice
existuje tzv. Národní soustava povolání, kde jsou u každého povolání popsány mimo
jiné pracovní činnosti, podmínky, zdravotní a kvalifikační požadavky či požadované
kompetence (Národní soustava povolání, 2016). Audit pracovních míst je služba, jež je
poskytována institucemi jak v České republice, tak v zahraničí. Jedná o analyzování
pracovní náplně s ohledem na potřeby jedince s disabilitou.

2.3.10 Úpravy pracovního prostředí a ergonomie pracovního místa
Úspěšný návrat do práce se odvíjí od dostupnosti pracoviště. K modifikacím
pracovního prostředí patří bezbariérovost a dostupnost mechanického vozíku od vstupu
do pracoviště, zvětšené dveřní prostory po výškově nastavitelné stoly nebo pracovní
desky.
Požadavky na pracovní prostor jsou přehlednost, bezpečnost a snadná
dostupnost. Pracovník musí v každém okamžiku vědět, kde se nachází a musí být
schopen se ke svým pracovním pomůckám dostat (Skřehot, 2009, s. 82). Při
zaměstnávání osob na vozíku je bezpodmínečně nutná bezbariérová úprava pracoviště,
sociálního zařízení a místních komunikací (Skřehot, 2009, s. 147). Pro jednoho
zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha
nejméně 2 m2, pro osoby na vozíku musí být zajištěn minimální manipulační prostor pro
vozík 1525 x 1525 mm, 2,3 m2 (Skřehot, 2009, s. 82). Doporučení lze najít ve vyhlášce
Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Obr. č. 4: Prostorové požadavky vozíčkáře včetně doprovodu, v milimetrech. Zdroj: Filipiová,
2002.

V rámci pracovního místa se může vozíčkář dle jeho limitací potýkat s obtížemi
při manipulaci s předměty či dostupnosti k dokumentům v nedostupných místech. Toto
lze modifikovat pomocí výškově nastavitelných pracovních stolů, držákem papíru,
volbou vhodných nástavců pro samostatné psaní, dostupností kopírek a faxů i pro
vozíčkáře nebo pomocí hlasem ovladatelného počítače dle omezení a preferencí jedince.

Obr. č. 5: Výškové umístění zásuvek pro osoby pohybující se na vozíku, v milimetrech. Zdroj:
Filipiová, 2002.

Invalidní vozík by měl zajišťovat pohodlné sezení. Vzpřímený a symetrický sed
spinálnímu pacientovi zajistí správně specifikovaná a v prostoru nastavená sedadlová
jednotka - šířka a hloubka sedáku, šířka, výška a konturace zádové opěrky a svou roli
mají područky a podnožky (Faltýnková, 2013, s. 4). Dlouhodobý sed v nesprávné
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poloze, nejčastěji v kyfotickém držení či navíc v asymetrickém sedu se skoliotickým
držením, je nevhodný z důvodu možného vzniku dekubitů, ale i kvůli možným bolestem
zad (Skřehot, 2009, s. 108). Pozice sedu musí být natolik kvalitní, aby zajistila prevenci
deformit a dekubitů s využitím vhodného antidekubitního polštáře (Faltýnková, 2013, s.
4).

Znalost požadavků pracovního prostředí pro jedince s míšním poškozením

a

omezením, jimž může v práci čelit, je nezbytná pro zhodnocení pracovních schopností a
pozitivní rekomandaci pracovní pozice.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1

CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Cílem bakalářské práce je zjistit současný způsob a možnosti poskytování

ergodiagnostiky u pacientů s transverzální lézí míšní. Bakalářská práce se zaměřuje na
ergoterapeutické vyšetření, jež je součástí ergodiagnostiky v rámci interprofesního
týmu.

3.2

POSTUP PRAKTICKÉ ČÁSTI
V praktické části práce byly využity kvalitativní i kvantitativní techniky sběru

dat. Jednalo se o dotazování formou rozhovoru, pozorování a zpracování kazuistiky.
Rozhovory umožnili zohlednit individuální rozdíly a zajistit bezprostřednost
komunikace. Zúčastněným pozorováním bylo možné popsat, co se děje, kdo se dění
zúčastní a jak se věci dějí (Hendl, 2016, s. 193). V neposlední řadě byla zpracována
kazuistika pro

znázornění ergoterapeutického vyšetření pro účely ergodiagnostiky.

Metody sběru dat jako standardizované dotazování či standardizovaný rozhovor nebyly
zvoleny z důvodu zaměření se na hlubší porozumění jednotlivých případů.
Postup bakalářské práce probíhal od určení cílové skupiny pacientů
s transverzální lézí míšní a sběr informací po vytyčení metod sběru dat a jejich následný
sběr. Setkání s respondenty probíhala v terénu a jednotlivá data byla zaznamenávána
pomocí zápisu klíčových bodů. Jako respondenti bakalářské práce byli osloveni úřady
práce, ergodiagnostická centra, zaměstnavatelé i samotní pacienti. Pro přehlednost byli
respondenti rozděleni do dvou kategorií jako žadatelé a poskytovatelé ergodiagnostiky.
S žadateli i poskytovateli byl podepsán informovaný souhlas a se souhlasem byla
pořízena i fotodokumentace.
Žadatelem ergodiagnostiky je ten, kdo podává žádost o ergodiagnostiku. Dle
metodik projektu Pregnet může žádost o ergodiagnostiku podat úřad práce příslušný
nejbližšímu ergodiagnostickému centru nebo ošetřující lékař, samotný pacient či
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zaměstnavatel (Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014, s. 17).

Metodou

referenčního výběru byli osloveni 3 úřady práce, 2 neziskové organizace zabývající se
problematikou zaměstnávání zdravotně postižených a 2 pacienti. Po zkontaktování
proběhla setkání se 2 úřady práce a 1 neziskovou organizací z pohledu žadatele.
Důvodem k nesetkání se všemi oslovenými žadateli byl nezájem o účast v šetření. Se
žadateli byla snaha domluvit se na případné účasti při podávání žádosti o
ergodiagnostiku. Z důvodu nutného zachovávání osobních údajů ze strany žadatelů úřadů práce to nebylo možné realizovat.
Rozhovory se žadateli proběhly se zaměstnanci zodpovědnými za pracovní
rehabilitaci jedinců a s osobami, jež podávají žádost na ergodiagnostiku.
Poskytovatelem ergodiagnostiky byl v rámci práce takové ergodiagnostické
centrum, je splňovalo věcné, personální a materiálové standardy

dané metodikou

projektu Pregnet (2014, s. 5). Ergodiagnostika v kompetenci zdravotnických zařízení.
Zkontaktováni byli ti poskytovatelé, co zajišťují ergodiagnostiku dlouhodobě. Jednalo
se celkem o 7 oslovených ergodiagnostických center v České republice. Kritérium
dlouhodobého působení bylo zajištěno zapojením center již do projektu Rehabilitace Aktivace - Práce v roce 2006 (RAP Equal). Soupis všech ergodiagnostických center
splňujících standardy je součástí přílohy č. 6.2. Po kontaktování bylo realizováno
setkání se 3 ergodiagnostickými centry v České republice.

Důvody k nesetkání se

zbylými ergodiagnostickými centry byly nepřítomnost ergoterapeuta na pracovišti (1x),
nízký počet testovaných (2x) či nezastižení

odpovědné osoby (1x). Všichni

poskytovatelé byli informováni o zaměření práce na ergodiagnostiku pacientů po
transverzální lézi míšní.

Rozhovory byly vedeny u jednoho poskytovatele s ergoterapeutkou a
andragožkou zařízení (koordinátor ergodiagnostiky), u druhého poskytovatele se
sociální

pracovnicí

(koordinátor

ergodiagnostiky)

a

u

třetího

poskytovatele

s ergoterapeutkami. Rozhovory probíhaly v prostorách, kde je ergodiagnostické
ergoterapeutické vyšetření testováno. Předpokladem bylo zjistit od odborníků vhodné
ergoterapeutické metody používané při ergodiagnostice pacientů s transverzální lézí
míšní.
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Pro zajištění relevantnosti informací týkajících se daného tématu byli osloveni i
zahraniční poskytovatelé ergodiagnostiky. Jednalo se o 3 poskytovatele hodnocení
funkčního potenciálu ve Spojených státech, 2 poskytovatele v Německu a 1
poskytovatele předpracovního hodnocení na Slovensku. Kontakt na centra byl získán
v průběhu rozhovorů či bylo zařízení nalezeno při zpracovávání teoretické části práce.
Relevantní informace nebyly ovšem k ergodiagnostice pacientů po míšním poškození ze
zahraničních zdrojů získány.
Pro analýzu a interpretaci dat z pohledu žadatelů a poskytovatelů byly na
základě zjištěných informací zvoleny následující oblasti interpretace:
 Financování ergodiagnostiky
 Proces ergodiagnostiky
 Ergodiagnostika pacientů s transverzální lézí míšní
 Ergoterapeutické vyšetření pacientů s transverzální lézí míšní

3.3

INTERPRETACE ROZHOVORŮ
Rozhovory proběhly se 3 poskytovateli ergodiagnostiky v České republice (3x

ergodiagnostické centrum s dlouhodobou působností) a se 3 žadateli v Praze (2x úřady
práce, 1x nezisková organizace).

3.3.1 Financování ergodiagnostiky
Jeden ze žadatelů financuje ergodiagnostiku z dotací získaných z fondů
Evropské unie. Zbylí dva žadatelé hradí ergodiagnostiku na základě smlouvy
s ergodiagnostickým centrem. Lze shrnout, že všem žadatelům byla problematika
financování ergodiagnostiky známa. Z pohledu žadatelů se jedná o nalezení finančních
zdrojů

pro

financování

ergodiagnostiky

klienta.

Zjištěné

možnosti

úhrady

ergodiagnostiky jsou na základě cenových předpisů, smlouvy s ergodiagnostickým
centrem či získání dotace z evropských či jiných zdrojů. Všichni tři žadatelé zmínili, že
na ergodiagnostiku zasílají klienty až po důkladném zvážení potřebnosti tohoto kroku.
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Všichni tři poskytovatelé uvedli, že o ergodiagnostiku je v regionech žádáno jak
ze stran úřadu práce, tak ze stran občanských sdružení, lékařů i neziskových organizací.
Jelikož jsou žadatelé o ergodiagnostiku z různých organizací a institucí, je
ergodiagnostika financována všemi zjištěnými možnosti úhrady ergodiagnostiky. Jeden
poskytovatel zmínil, že za loňský rok pochází až 1/3 příjmů z ergodiagnostiky ze
smluvních vztahů s jiným typem žadatelů než je úřad práce.
Cena za ergodiagnostiku byla od roku 2008 stanovena věstníkem Ministerstva
Zdravotnictví ČR. Bylo zjištěno, že v prosinci 2015 došlo k vydání věstníku se
stanovením cen za jednotlivá vyšetření, jež jsou realizována na základě indikace lékaře
(Česko, 2015). Jako příklad lze uvést komplexní vstupní vyšetření provedené
rehabilitačním lékařem v hodnotě 731 Kč. Vyšetření stisku - dynamometrie Jamar 100
Kč či Isernhagen WS - kompletní plné testování dle originální metodiky za 3 752 Kč
(Česko, 2015). V době realizace rozhovorů s poskytovateli nebyl věstník u žádného
poskytovatele ještě aplikován. Tabulka výkonů a cen byl sdílen jedním poskytovatelem
a ceny za ergodiagnostiku odpovídali cenám ze staršího věstníku.

3.3.2 Proces ergodiagnostiky
Žádost
Dva žadatelé ze tří při dotazu na existenci klientů pracovní rehabilitace z řad
cílové skupiny uvedli, že jejich klientelu tvoří osoby s kombinovaným postižením,
tudíž i vozíčkáři, bohužel nebylo možné specifikovat klienty dle typů diagnóz. Jeden ze
žadatelů sdělil, že

klienty s míšní lézí eviduje, ale že v případě jedinců s míšním

poškozením si klient dodatečně motivovaný k práci je schopen výdělek zajistit sám.
Existence klientů pracovní rehabilitace s lézí míšní nebyla potvrzena ani vyvrácena,
protože žádný ze žadatelů nesdílel statistiky či bližší data o své klientele.
Všichni tři žadatelé uvedli, že rozhodnutí o zaslání klienta na ergodiagnostiku je
na základě individuálního posouzení každého případu. Odpovědi na dotaz, zda by
žadatel zaslal na ergodiagnostiku klienta s míšní lézí, byla negativní ve dvou ze třech
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případů. Důvod k nezaslání byl zmíněn jako nepotřebnost získávání výstupů
ergodiagnostiky pro jedince na vozíku, protože u pracovní rehabilitace klientů s míšním
poškozením je snaha nalézt bezbariérové pracovní místo a

spolupracovat se

zaměstnavatelem, než zjišťovat funkční potenciál. V jednom případě by byla odpověď
pozitivní, ale jednalo by se o posouzení individuálního případu nebo o ergodiagnostiku
dělanou ve vztahu k vytipované pracovní pozici.
Všichni tři poskytovatelé uvedli, že je snaha došlou žádost zpracovat co
nejdříve. Žádost je ve všech případech obdržena jak elektronicky tak telefonicky. Ve
všech třech rozhovorech bylo zjištěno, že koordinátor ergodiagnostiky hned po obdržení
žádosti plánuje možné termíny testování s interprofesním týmem a až poté kontaktuje
pacienta. Kontakty na jednotlivé poskytovatele jsou veřejné a dohledatelné.
Interprofesní tým poskytovatele
Žadatelé se ke struktuře či znalosti interprofesního týmu, jež poskytuje
ergodiagnostiku, nevyjadřovali.
Počet ergoterapeutek podílejících se u jednotlivých poskytovatelů na
ergoterapeutickém testování se různí. Dvě zařízení zmínila, že ergodiagnostika je
testována jednou ergoterapeutkou a třetí respondent má ergoterapeutky dvě.
Z rozhovorů s poskytovateli bylo zjištěno, že příjemcem žádosti jsou rozdílné
osoby v jednotlivých ergodiagnostických centrech. V jednom centru byl příjemcem
žádosti primář rehabilitačního oddělení, v dalších byla příjemcem andragožka či
sociální pracovnice, které kromě toho plnily též funkci koordinátora. Tabulka č. 2
shrnuje, s kým byl rozhovor veden a jak jsou jednotlivé role v zařízení distribuovány.

Rozhovor veden s

Koordinátor

Příjemce žádosti v

ergodiagnostiky v zařízení
zařízení
Poskytovatel č. 1

Sociální pracovnice, Sociální

Sociální

ergoterapeut

pracovnice

pracovnice
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Poskytovatel č. 2

Ergoterapeut,

Andragožka

Andragožka

Ergoterapeut

Primář

Andragožka
Poskytovatel č. 3

Ergoterapeutky

rehabilitačního
oddělení
Tabulka č. 3: Ukázka distribuce jednotlivých rolí u poskytovatelů ergodiagnostiky. Zdroj:
Sociální pracovnice, 2016.

Všichni tři poskytovatelé uvedli, že žádosti jsou obdržené od různých žadatelů.
Dle slov ergoterapeutky u jednoho poskytovatele existuje „velmi dobrá spolupráce
s úřadem práce i se sociální agenturou v kraji“. Při výčtu zařízení, jež zasílají
poskytovatelům pacienty na ergodiagnostiku, převažovaly u jednoho poskytovatele
žádosti z úřadu práce, u zbylých dvou poskytovatelů tyto statistiky nebyly známy.
Všichni tři poskytovatelé uvedli, že koordinátor ergodiagnostiky má za úkol
mimo jiné informovat pacienta o tom, co ho v rámci ergodiagnostiky čeká a co je cílem
ergodiagnostiky. Jak zmínil respondent v jednom z center, jedná se i o ujištění přínosu
ergodiagnostiky pro samotného pacienta, nejenom pro žadatele. Právě forma, jak byla
informace klientovi sdělena, se lišila mezi jednotlivými poskytovateli. V jednom
případě se jednalo o telefonicky podanou informaci, ve dvou případech byla zmíněna
informační brožura o ergodiagnostice, jež se zasílá pacientovi několik dnů před
plánovaným vyšetřením. V té je jedinec informován např. o tom, co má s sebou mít
(sportovní oblečení) či jak má předvyplnit úvodní dotazník. Ukázka zprávy od jednoho
poskytovatele je součástí přílohy č. 6.4 Vzory informačních karet.

Koordinace ergodiagnostiky
Při dotazování zmínil jeden ze žadatelů délku mezi podáním žádosti a obdržením
výstupů ergodiagnostiky s pozitivní pracovní rekomandací jako dlouhou. Jednalo se o
téměř tříměsíční proluku mezi podáním žádosti a obdržením výstupů ergodiagnostiky.
Zbylí dva respondenti se k délce ergodiagnostiky nevyjádřili.
Z pohledu poskytovatelů se vyjádřil jeden koordinátor ergodiagnostiky k délce
zpracování žádosti. Jako důvody k možnému zdržení žádosti zmínil rušení a

36

přeplánování testování. Pacienti prý občas zruší testování ze zdravotních důvodů nebo
nedorazí v den testování.
Z rozhovorů s poskytovateli byl sestaven program realizace ergodiagnostiky
interně. V tabulce č. 3 lze vidět rozpis a návaznost jednotlivých členů interprofesního
týmu u jednoho poskytovatele. U sociální pracovnice - koordinátora ergodiagnostiky,
podepisuje pacient informovaný souhlas a je vyplněna sociálně-pracovní anamnéza.
Ergoterapeutické

vyšetření

je

nevíce

zastoupené

v rámci

dvoudenního

ergodiagnostického hodnocení.

Datum

Čas

Vyšetření

2. 2. 2016

8:00

Sociální pracovnice

9:00

Rehabilitační lékař

10:00

Psycholog

11:00 -13:00

Ergoterapeut

9:00

Fyzioterapeut

10:00 -12:00

Ergoterapeut

3. 2. 2016

Tabulka č. 4: Příklad jednotlivých vyšetření pro pacienty v rámci ergodiagnostiky v
ergodiagnostickém centru. Zdroj: Sociální pracovnice, 2016.

U druhého poskytovatele vypadá realizace ergodiagnostiky dle ukázky v tabulce
č. 4. Poskytovatel uvedl, že umožňuje hospitalizaci pacientů po dobu ergodiagnostiky,
což dle slov ergoterapeutky i zefektivňuje celé vyšetření i domluvu s pacientem. Jelikož
je u tohoto poskytovatele ergodiagnostiky klient dopředu informován o procesu a
obdržel dopředu dotazník k vyplnění, přichází pacienti na ergodiagnostiku
s předvyplněnou sociálně pracovní anamnézou. U tohoto poskytovatele začíná
ergodiagnostika setkáním s lékařem.
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Termín

Vyšetření

1. den

Setkání s lékařem
Setkání s fyzioterapeutem
Setkání s psychologem
Setkání

s ergoterapeutem

a

testy

1.

dne

(pokud

schváleno/indikováno lékařem):
- AMAS
- PACT
- Struktura dne
- Modelové činnosti
- LOTCA
Ad.
Isernhagen test funkčních schopností

2. den
Tabulka

č.

5:

Příklad

jednotlivých

úkonů

pro

pacienty

v rámci

ergodiagnostiky

v ergodiagnostickém centru. Zdroj: Ergoterapeutka.

U třetího poskytovatele nebyl program ergodiagnostiky tvořen, jelikož je každý
program indikován a tvoře až dle indikace lékaře. Zajímavostí tohoto poskytovatele je,
že zde je ergoterapeutické a fyzioterapeutické testování zajišťováno jednou osobou.

Metodiky ergodiagnostiky
Proces ergodiagnostiky následoval ve všech třech centrech doporučené metodiky
vzešlé z projektů RAP a Pregnet. Metodiky jsou využívány dle instrukcí, přestože ve
dvou případech bylo zmíněno, že je možné pro specifičnost některých pacientů
adaptovat jednotlivé testy pro vykonání činnosti.
Spolupráce žadatelů a poskytovatelů ergodiagnostiky
V jednom případě respondent uvedl, že kontaktní informace a kontaktní osoby
v ergodiagnostickém centru se často mění. Dva ze tří žadatelů zmiňují, že nemají občas
dostatek informací, v jaké fázi se žádost o ergodiagnostiku nachází, a kdy mohou
očekávat výstupy.
Dva poskytovatelé hodnotí komunikaci a spolupráci s žadateli o ergodiagnostiku
pozitivně. Jeden respondent uvedl, že s krajským úřadem práce je nastavena dlouhodobá
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spolupráce. Ve dvou ze třech případů byl člen týmu poskytovatele součástí tzv.
pracovní skupiny úřadu práce. Pracovní skupiny úřadu práce jsou definovány vyhl. č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jsou
vytvářeny za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním
postižením. Odborná pracovní skupina je složena zejména ze zástupců organizací
zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů (Česko (a), 2004). Odborná pracovní
skupina se schází pro určení vhodných forem pracovní rehabilitace. Účast člena
pracovní skupiny na kazuistické konferenci, kde jsou sdíleny výstupy ergodiagnostiky,
je pozitivně hodnocena ze strany žadatelů. Jedná se zejména o možnost položit
dodatečné dotazy interprofesnímu týmu.

3.3.3 Ergodiagnostika pacientů s míšním poškozením
Žádný ze třech žadatelů nepodal v minulosti žádost o ergodiagnostiku pacienta
s kompletním míšním poškozením.
Dva ze třech poskytovatelů ergodiagnostiky zmínili, že měli v minulosti
pacienty

s poškozením

míchy.

Report

shrnující

počet

klientů,

již

prošli

ergodiagnostikou u jednotlivých poskytovatelů, nebyl sdílen. Z toho důvodu nebylo
ověřeno, jaké jsou nejčastější diagnózy testovaných pacientů. Poskytovatel zmínil, že
ergodiagnostika je často indikována u pacientů s vertebrogenními bolestmi,
komplikovanými karpálními tunely, dětskou mozkovou obrnou, kardiovaskulárními
chorobami a jejich obtížemi. Dále se jedná o psychiatrické pacienty či studenty se
specifickými potřebami. Dle ergoterapeutky v jiném centru se hojně vyskytují případy
s vrozenými vývojovými vadami a poúrazovými stavy.
Pro zajištění relevantnosti výsledků bylo kromě poskytovatelů a žadatelů
osloveno i pár potencionálních žadatelů o ergodiagnostiku z řad zaměstnavatelů či
institucí sdružujících osoby s míšním poškozením. Jeden respondent z neziskové
organizace sdružující pacienty po poškození míchy se v minulosti ergodiagnostiku
prováděl. Dnes není ergodiagnostika na pracovišti vykonávána. Formulář, jenž se
v rámci hodnocení vyplňoval, je součástí přílohy č. 6.5. V době realizace bakalářské
práce je dle slov respondenta v této neziskové organizaci o ergodiagnostiku z pohledu
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vedení zájem, ale nejedná se o prioritu, tudíž zde ergodiagnostika aktuálně neprobíhá.
Respondent též uvedl, že zařízení nebylo součástí projektu Pregnet v minulosti.
Přiložené obrázky ukazují ergoterapeutická pracoviště, kde ergoterapeut pacienta
testuje.

Obr. č. 6: Ergodiagnostické centrum - prostory pro ergoterapeutické vyšetření. Pořízeno: únor
2016. Zdroj: vlastní.
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Obr. č. 7: Ergodiagnostické centrum - prostory pro ergoterapeutické vyšetření metody
Isernhagen. Pořízeno: únor 2016. Zdroj: vlastní

3.3.4 Ergoterapeutické vyšetření pacientů s míšním poškozením
Žadatelé nebyli o ergoterapeutickém vyšetření dotazováni. Jeden respondent
z řad žadatelů zmínil, že téma ergodiagnostiky je pravděpodobně málo obsažné pro
bakalářskou práci.
Dva poskytovatelé testovali v minulosti pacienta s diagnostikou kompletní
míšní léze. Jeden poskytovatel zmínil, že v případě žádosti klienta s míšní lézi se
vyberou ze standardizovaných metodik vhodné testy, jež se s pacientem provedou. Dle
slov ergoterapeutky je v takovém případě byly použity i testy modifikované na práci,
kterou bude pacient dělat. Ergodiagnostika je v těchto případech díky neindikaci
funkčního hodnocení metodou Isernhagen Work Systém zkrácena na 1 den.
Sdílené modifikované testy jsou vhodné v situacích, kdy klient není ve výrazné
dekondici a počet jednotlivých testů, vyžadovaných k porovnání s navrhovanou prací, je
omezený, lze nabídnout modifikované (redukované) testování v možnostech pro
testování manipulace s materiálem, pro lehkou sedavou práci či pro řidiče. Součástí
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těchto funkčních testů jsou ovšem i nesedavé položky, jež by se v případě kompletní
léze nebodovaly. Respondentem sdílený seznam modifikovaných testů je:
 Lehká sedavá práce (jednodenní, 2 hodiny)
o Zvedání nad hlavu
o 3x přenášení
o Síla stisku
o Práce s rukama nad hlavou
o Tolerance sedu
o Koordinace - test ruky
o Rotace vstoje a vsedě
o Sed a stoj s předklonem
o Opakované dřepy
o Schody
 Řidič (dvoudenní test, 2 hodiny každý den)
o 3 zvedací testy
o 3 přenášecí testy
o Tlak-tah
o Síla stisku
o Schody
o Žebřík
o Rovnováha
o Tolerance sedu
o Test koordinace ruky
o Rotace vstoje a vsedě
o Stoj a sed s předklonem
U druhého poskytovatele byly použity dodatečné metody u testování pacienta
s míšním poškozením. Pacienti byly testování základním Pregnet metodikami a byly
doplněny testováním mobility na vozíku v interiéru/exteriéru.
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3.4

KAZUISTIKA
Cílem testování bylo zjistit vhodnost a limita dostupných standardizovaných

metodik pro pacienta s transverzální lézí míšní. Z důvodu ochrany osobních údajů
klientů úřadu práce se nepodařilo navázání kontaktu s evidovaným zájemcem o
pracovní rehabilitaci. Pacient pro kazuistiku byl zkontaktován přes zdravotnické
zařízení. Pacient neměl předchozí znalost ani zkušenost s ergodiagnostikou. Pacient byl
testován

v domácím

prostředí

dva

měsíce

po

návratu

z několikaměsíčního

rehabilitačního pobytu. Pacient byl v té době deset měsíců po úrazu a zájem o testování
byl podpořen jeho snahou o nalezení budoucího pracovního uplatnění. Dle studií je u
jedinců s paraplegií větší pravděpodobnost návratu do zaměstnání než u kvadruplegiků
(Ottomaneli a Lind, 2009). Testován byl muž v mladém věku, jenž má vysokou lézi C6.
Samostatně zpracovala: Michala Beerová
Provedeno: červen 2016
Vyšetřovaná osoba: A. B. (muž)
Rok narození: 1996
Lékařská diagnóza:
G82

Tetraplegie nervového systému C6, ASIA stupeň A1 - kompletní léze

N319 Neurogenní močový měchýř
K592 Neurogenní střevo
Anamnéza
Osobní anamnéza: porod a perinatální vývoj v normě. Rekonstrukce předních
zkřížených vazů kolenních kloubů říjen 2013 LKK, prosinec 2014 PKK, říjen 2015
LKK. Hypertenzi nemá.

1

American Spinal Injury Association vypracovala diagnostické schéma ASIA Impairment Scale, které

představuje hodnocení svalové síly v 10 svalových skupinách na dolních a horních končetinách. Každý
testovaný pohyb je klasifikován 0-5 body. Senzitivní složka je hodnocena na vnímání kožní bolesti ve 28
dermatomech oboustranně. AIS A označuje kompletní motorickou a senzitivní lézi, kdy se jedná o
nulovou motorickou a senzitivní funkci v sakrálních segmentech S2-S4.
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Rodinná anamnéza: matka zdráva, otec zdráv, bratr zdráv, děti nemá. Bez
psychiatrické heredity nebo suicidia v širším příbuzenstvu.
Pracovní anamnéza: krátkodobé brigády jako číšník v posledních 3 letech
Školní anamnéza: absolvent gymnázia, úraz se stal těsně před nástupem na vysokou
školu se zaměřením na obor ekonomie. Pacient nechtěl dělat opětovné přijímací
zkoušky, z toho důvodu se rozhodl studium přerušit a po ukončení rehabilitace do školy,
jež je bezbariérová, nastoupit.
Sociální anamnéza: bydlí s rodinou ve velmi bariérovém domě ve čtvrtém patře domu.
V domě není umístěn výtah, pacient se není schopen svépomocí ani s jedním asistentem
z bytu dostat ven. Nutná je asistence minimálně dvou osob. Asistenci poskytuje
zejména rodina. Přátelé a široká rodina udržují s pacientem kontakt a chodí jej
navštěvovat. Byt je velmi nevhodný, pacient se nedokáže s vozíkem dostat do kuchyně,
koupelny ani hlavního pokoje, tráví dny v obývacím pokoji, kde má i provizorně
instalovanou polohovací postel. Rodina se bude stěhovat do bezbariérového rodinného
domu na konci léta 2016. Pacient čeká na určení stupně invalidního důchodu. Pacient
požádal o invalidní důchod a příspěvek na mobilitu a čeká se na vyřízení žádostí.
Farmakologická anamnéza: BACLOFEN-POLPHARMA 25 mg 2x denně.
Alergie: 0
Abusus: 0
Nynější onemocnění: srpen 2015 skok do vody v ebrietě. Vznik kompletní míšní léze
C6. Okamžitá tetraplegie. Okamžitá operace a fixace - přední i zadní fúze C6.
Hospitalizace v nemocnici 1 měsíc, v rehabilitačním ústavu 5 měsíců, nyní je zdravotně
stabilizovaný v domácím prostředí.
Premorbidní stav: aktivní způsob života vyplněný sportovními aktivitami ve volném
čase.
Status presens: pacient orientován místem, časem, osobou, spolupracuje, astenické
postavy, tetraplegie, pohybuje se na aktivním mechanickém vozíku, bydlí s rodiči,
asistence zajištěna jenom rodinnými příslušníky, jizvy po operaci na zádech.
Ergoterapeutické vyšetření:
-

Zájmy: karetní hry ve dvou a více lidech, sporty a sledování sportovních utkání

-

Denní režim: ráno vstane přibližně v 8:30, oblékne se sám na posteli, schopen
samostatného přesunu z postele na vozík s dohledem, snídaně je rodinou
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připravena, pacient se sám nasnídá, následuje osobní hygiena (čištění zubů
zvládá samostatně). Den, kdy je pacient doma, tráví v bytě sledováním televize,
filmů, hraním karetních her, surfováním po internetu. Oběd a večeře jsou
zajištěny rodinou, kolem 11:00 chodí pacient spát.
-

Kognitivní a psychosociální funkce: orientovaný místem, časem a osobou,
subjektivně nezměněná kognice s premorbidním stavem, během vyšetření
nebyly patrné deficity v oblasti paměti, tato položka bude hodnocena RBMT
v rámci ergodiagnostiky, pozornost, komunikace i výbavnost slov orientačně
v normě.

-

Stoj: není možný

-

Chůze: není možná

-

Mobilita: v interiéru i v exteriéru se pohybuje samostatně na vozíku
v bezbariérovém prostředí, brzy se však unaví. Na lůžku je schopen se
samostatně otočit při využívání postranic, samostatně se ale na lůžku neposadí.

-

Sed a jízda na vozíku: využívání aktivní hybnosti horních končetin a
náhradního úchopu při pohánění aktivního mechanického vozíku, nízká zádová
opěrka, bez pocitu nejistoty či strachu při sezení.

-

Rovnováha a udržení stability: pacient je stabilní při pohybu na vozíku.

-

DKK: vzhled: DKK jsou plegické, ROM pasivně: v normě (hodnoceno pouze
orientačně), svalová síla: 0, hypotonie, spasmy, edém: 0.
-

Čití: anestezie od výšky dermatomu míšního kořene C6 kaudálně.

-

Bolest: nepřítomna

- pADL - sebesycení: samostatně
- oblékání: samostatně na lůžku jak horní, tak dolní polovina těla
- osobní hygiena: s asistencí, čištění zubů samostatně
- koupání: s asistencí
- použití WC: samostatně
- přesuny: nutná asistence pro přesun na WC, samostatný přesun s nutnou
supervizí do postele, na vozík a do vany
Barthel Index: 40 bodů ze 100 - vysoce závislý v bazálních všedních činnostech.
- Kontinence: plně inkontinentní, vyprazdňování pomocí intermitentní močové
katetrizace pro autonomní dysreflexie nemožné.
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V domácnost se pacient sám nedostane do koupelny, kuchyně a pokoje kvůli
bariérovému prostředí nedostane.
- iADL - nakupování - s asistencí
- placení - s asistencí
- transport - s asistencí
- domácí práce - nedělá
- příprava a vaření jídla - samostatná příprava jídla
- Funkční komunikace: užívá mobilní telefon a počítač, používá základní
příslušenství k počítači jako myš a klávesnice bez specifických pomůcek.
- Kompenzační pomůcky: aktivní mechanický vozík, gelový podsedák Matrix,
sprchový vozík, polohovací postel, skluzná deska.
Funkční hodnocení HKK:
- HKK: ROM pasivně: v normě (hodnoceno pouze orientačně), spasmy: žádné,
edém: žádný.
- Čití: hluboké čití: polohocit a pohybocit v normě (testováno orientačně),
povrchové čití: ventrální strana HKK citlivost v normě, dorsální strana
hypestezie, dle zachovaných dermatomů termické, algické i diskriminační čití
v normě na obou HKK. Normální citlivost palce ruky, anestezie ulnární strany
ruky.
- Bolest: není, jen po namáhavé činnosti.
- Dominance: PHK
- Motorika: celkově zhoršená, především při bimanuálních činnostech pro sníženou
stabilitu. Síla stisku slabá.
- Ataxie: 0
- Úchopy: využívá alternativní úchopy - funkční ruka tetraplegika, není schopen

bidigitálních úchopů, kulový a válcový úchop možný. Dynamické úchopy
nezvládne.
- Grafomotorika: schopen se podepsat. Pero drží mezi prsty alternativním
úchopem.
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Obr. č. 8: Kazuistika

- podepisování pacienta a držení pera. Pořízeno: červen 2016. Zdroj:

vlastní.

Silné stránky: spolupracující, komunikativní, výborná paměť, ochota provádět nové
aktivity, zájem o sport, mobilní na vozíku.
Slabé stránky: částečně nesamostatný v pADL (koupání, toaleta, inkontinence),
nesamostatný v iADL.
Ergodiagnostika - ergoterapeutické vyšetření
Všechna vyšetření a testy byly prováděny autorkou samostatně.
Soupis metod je řazen abecedně, testování probíhalo dle základních a
speciálních metodik uvedených v příloze č. 6.3. Jednotlivé metody byly s pacientem
prováděny v jiném pořadí. Nejdříve byly provedeny testy soběstačnosti, bolesti a čití,
poté testy struktury dne a zájmů, pracovní křivka a testy schopností uchazeče. Na konec
testování byly ponechány speciální metody - testy paměti a všeobecný kancelářský test.
Metody dynamometrie JAMAR, Jebsen-Taylor model č. 8063 a Isernhagen Work
System (IWS) nebyly s pacientem testovány. Důvody k netestování byly: domácí
testování a nedostupnost metody, nutnost licence, nedostupnost výškově nastavitelného
stolu či nevhodnost metody pro klinický obraz míšní léze.
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Základní metodiky:
Activity Matching Ability System - AMAS - Porovnání schopností uchazeče
s nároky pracoviště
-

Provedení/bodování:
Pacient může dělat, bez vlivu na hodnocení výkonu, aktivity, kde záleží na
dobrém sluchu, dobrém zraku a vnímání tvaru, komunikaci s lidmi, s čísly či
s jakýmikoliv nároky na kognitivní funkce (práce ve skupině, komunikace,
samostatná práce atd.).
Pacient by mohl dělat, ale záleželo by na okolnostech, časové náročnosti a
podmínkách provádění aktivity jako psaní, práci

s častými změnami poloh,

nošením či s častým uchopováním a manipulací s předměty.
Pacient by nezvládl práci, kde by záleželo na poloze a pohybu po pracovišti, např.
pracovat v úrovni půl metru nad zemí či v úrovni podlahy, práci v předpažení či
stálé naklánění se do stran.
-

Zdůvodnění: AMAS byl vhodný test pro zjištění schopností nutných k práci
spinálního pacienta. Dotazník byl administrován s pacientem slovně a všechny
otázky byly pro pacienta relevantní. Test člení jednotlivé nároky na podskupiny, což
bylo u spinálního pacienta přínosné.

Subjektivní dotazník kvality života - WHO DAS II
-

Provedení/bodování: Pacient neměl problémy za posledních 30 dnů s pochopením,
komunikací či udržením přátelství. Pacient měl problémy s pohybem v okolí,
sebepéčí, jak s domácími, tak i školními aktivitami a s účastí ve společenských
aktivitách.

-

Zdůvodnění: Dotazník byl použit v anglické verzi, což pacient zvládnul. Dotazník je
vhodný pro test pro hodnocení kvality života osob s transverzální lézí míšní.
Dotazník byl administrován s pacientem verbálně.

Barthel Index
-

Provedení/bodování: Bylo vyšetřeno a popsáno v rámci ergoterapeutického
vyšetření.
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-

Zdůvodnění: Barthel index je možné zaměnit u spinálních pacientů za FIM či Spinal
Cord Independence Measure SCIM test, jedná se o citlivější testy. SCIM test je
často používaným nástrojem v populaci osob s míšním poškozením, má velký
význam pro rehabilitaci jednotlivce s úplným i neúplným míšním poškozením
((Fromovich-Amit; 2009). SCIM test může být uplatněn v rámci ergodiagnostiky,
mimo jiné obsahuje např. otázky na dýchání a problematiku svěračů a odpovědi jsou
relevantní k možnostem spinálního pacienta.

I ADL - hodnocení instrumentálních ADL
-

Provedení/bodování: Upravený Barthel Index po hodnocení iADL byl u pacienta
jako základní metoda též použit, pacient získal 30 bodů ze 76, což značí závislost na
iADL. Kladené otázky na dopravu, nákup, domácnost, telefon, léky a finance
v případě klienta s míšní lézí ukazují na jeho silnou závislost. Jelikož se jedná o
mladého muže, jenž toho u domácích prací moc nezastane, ukázal test silnou
závislost.

-

Zdůvodnění: Test je vhodný pro testování klientů s míšní lézí, aktivita jedince po
návratu do domácího prostředí a ochota zastávat vícero úkolů může pozitivně
korelovat s chutí do práce. Bohužel v případě testovaného pacienta byly otázky
mimo aktuálně řešenou oblast.

Struktura dne
-

Provedení/bodování: Klient má velmi nepravidelný režim dne, z důvodu asistence
poskytované rodinnými příslušníky. Vzhledem k tomu, že klient bydlí v bariérovém
domě, musí svůj režim dne přizpůsobit asistenci. Z toho důvodu má klient velmi
nepravidelný denní režim, a dokud se bytová situace nevyřeší, nemá možnost ho
změnit. Režim dne popsán v rámci ergoterapeutického vyšetření.

-

Zdůvodnění: Dotazník je vhodný pro zjištění struktury dne pacienta s transverzální
lézí míšní. Pacient vyplnil základní informace sám.

Dotazník zájmů
-

Provedení/bodování: Během testu se projevil pacientův malý zájem o většinu
specifikovaných oblastí. Pacient uvedl, že občas čte, poslouchá hudbu, mluví
s přáteli cizími jazyky, tráví čas s návštěvou, skupinovým sportem, kdy začal
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provozovat nedávno- ragby či vycházkami. Často však sleduje TV či hraje stolní
hry. Do budoucna by se rád zapojil do řízení auta či si pořídil domácího mazlíčka psa.
-

Zdůvodnění: Dotazník je vhodný pro zjištění zájmů pacienta s transverzální lézí
míšní. Dle schopností pacienta se lze domluvit na samostatném vyplnění či vyplnění
formou diskuze.

Sebehodnocení bolesti
-

Provedení/bodování: Pacient až na občasné bolesti hlavy z únavy (1x/3 týdny) nemá
žádné bolesti.

-

Zdůvodnění: Vhodné pro zjištění bolesti u pacientů s poškozením míchy.

Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho
-

Provedení/bodování: Metoda byla zkoušena ve 2 variantách. První varianta
spočívala v tom, že se součty zapisovaly terapeutem, pacient nahlas sčítal nahlas. Ve
druhé variantě pacient samostatně zapisoval až konečný součet na konci řádku.
V obou variantách klient dosáhl průměrně více než 90 součtů za 3 minuty. Když
pacient nemusel součty zapisovat, byla o to náročnější práce na terapeutovi pozorovat a zároveň i zapisovat. Do budoucna je tato forma nevhodná. Výhodné
bylo pozorovat, jak je pacient schopen sčítat a zároveň se orientovat na papíře.
Tempo práce bylo standardní, matematická zdatnost byla na velmi vysoké úrovni,
měl průměrně méně než 1 chybu v tříminutových intervalech.

-

Zdůvodnění: Metoda ve stávající formě, či v testu lanových svorek, není vhodná pro
pacienta s tetraplegií. Pro tyto klienty by byla vhodnější tato metodika v PC verzi.
Muselo by být ale vyřešeno podsvícení počítače, jež by mohlo pacienty obtěžovat, a
vyřešení formy zápisu tak, aby kurzor myši např. automaticky pokročil k dalšímu
řešenému součtu. Tato navržená metoda by mohla být standardizována a poté
používána pro pacienty tetraplegiky či osoby vyžadující náhradní úchop. Tablet by
byl poté vhodným nástrojem.
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Obr. č. 9: Kazuistika - pracovní křivka. Pořízeno: červen 2016. Zdroj: vlastní.

Purdue-Pegboard, Model #32020
-

Provedení/bodování: Pacient měl průměrný výsledek 3-4 umístěných kolíků pro
pravou a levou ruku. Pacient se s testováním velmi trápil, jednalo se o drobnější
manuální práci, jež by pro pacienta nebyla vhodná.

-

Zdůvodnění: Metoda je vhodná pro neurologické pacienty, dle výšky léze lze vybrat
vhodnost metody. Pro neschopnost úchopu je metoda kontraindikována pro
tetraplegiky.
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Obr. č. 10: Ergodiagnostika – Purdue-Pegboard. Pořízeno: červen 2016. Zdroj: vlastní.

Modelové činnosti
-

Provedení/bodování: Pacient měl za úkol přepsat a uložit jednostránkový dokument
v programu Word. Kvalita výsledku byla velmi dobrá, ale ne 100%, znalost práce na
počítači dostatečná, samostatnost pacienta odpovídající. Pacient v průběhu práce
komentoval svůj postup, sebehodnocení po skončení práce bylo spíše kritické než
pozitivní.

-

Zdůvodnění: Z časových důvodů byla zvolena jedna modelová činnost vhodná
k možnému budoucímu uplatnění pacienta. Je možné si u práce na modelové
činnosti u pacientů s lézí míšní všímat i jejich orientace na detail, přesnosti a
přístupu k práci.
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Obr. č. 11 a 12: Ergodiagnostika

- Modelová činnost práce přepis textu. Pořízeno: červen 2016.

Zdroj: vlastní.

Speciální metodiky:
River Mead Behavioral Memory Test - RBMT
-

Provedení/bodování: Pacient získal 11 bodů z 12 možných. Úkol předvádění trasy
byl v domácím prostředí modifikován na popis trasy.

-

Zdůvodnění: Test byl vhodný pro zjištění paměti pacienta s transverzální lézí míšní.

Obr. č. 13: Ergodiagnostika - Paměťový test. Pořízeno: červen 2016. Zdroj: vlastní.
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Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání - COPM
-

Provedení/bodování: Pacientovy nejdůležitější oblasti, kde se cítí i nejvíce
nespokojený, byly přesun z postele na vozík, rychlost oblékání a mobilita. Dle
těchto oblastí je patrné, že jedinec je stále v řešení otázek soběstačnosti a není ve
fázi, kdy by se měla začít více řešit jeho práceschopnost.

-

Zdůvodnění: Hodnocení výkonu zaměstnávání může u pacientů s transverzální lézí
míšní ukázat problémy a oblasti, jež jsou pro ně aktuálně důležité, zda produktivita,
či ADL.

Všeobecný kancelářský test
-

Provedení/bodování: Pacient má v plánu vystudovat na vysoké škole obor
ekonomie. Test byl vybrán pro zjištění předpokladů a zájmů v jednotlivých
testovaných oblastech. Pacient byl pro test dostatečně motivovaný, pracoval
samostatně na testu, ale složitější úkoly nestihl díky časovému limitu dle
předpokladu splnit. Test subjektivně vnímal jako hodně těžký a udával nutnost začít
s podobnými úlohami více pracovat.

-

Zdůvodnění: Forma administrace testu není pro spinální pacienty vhodná. Tento test
by bylo možné upravit do počítačové verze. Test hodnotí oblasti, v nichž se jedinci
s míšním poškozením mohou realizovat.

-

Obr. č. 14: Ergodiagnostika -Všeobecný kancelářský test. Pořízeno: červen 2016. Zdroj: vlastní.
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Výstupy ergodiagnostiky
Závěry ergodiagnostiky nelze bez dodatečných vyšetření (lékař, fyzioterapeut,
psychologa, sociální pracovník) a závěrečné kazuistické konference určit a sdílet.
Jelikož

pacient

neprošel

ergodiagnostikou

v interprofesním

týmu,

výstupy

ergodiagnostiky jsou sumarizovány jen z pohledu ergoterapeuta.
Ergoterapeutické vyšetření pacienta s transverzální lézí míchy (C6) ukázalo silné
stránky klienta - výborné výsledky v paměťovém testu, ochotu pracovat jak samostatně,
tak v týmu, jedincův pozitivní náhled na sebe a na budoucnost. Jelikož je pacient před
stěhováním do bezbariérového prostředí, před uznáním sociálních dávek a před
začátkem vysokoškolského studia, vyšetření bylo zaměřeno spíše na hodnocení
psychosenzomotorického potenciálu jedince se zaměřením na volbu takové práce, jež
by ho v budoucnu, s ohledem na jeho specifické potřeby, naplňovala. Funkční stav
klienta je stabilní, ale pacient je momentálně orientován na učení se soběstačnosti.
Funkce horní končetiny je omezená. Pacient je motivován si do budoucna práci najít,
jakmile bude mít dostudováno a zajištěny asistenty pro potřebné aktivity. Dle zájmů a
aktivit pacienta lze doporučit k budoucí pracovní náplni pozice auditora, finančního
poradce, analytika či účetního. Jedná se o práce, kde je možnost práce z domova,
bezbariérového řešení pracovní plochy a kde může pacient uplatnit své matematické
dovednosti. Dále lze doporučit práce, kde může uplatnit nově nabyté znalosti, např.
instruktor soběstačnosti.

Jako základní pracovní poloha je dle klinického obrazu

možný pouze sed. Pro pacienta by byla vhodná forma flexibilního pracovního úvazku se
směnami převážně odpoledne, aby měl v dopoledni zpočátku čas na zajištění asistence a
dopravení do práce.
Návrh metodik:
Při hledání vhodných testů pro užití v předpracovní rehabilitaci pacientů
s transverzální lézí míšní jich bylo nalezeno několik. Jednotlivé metody byly určeny za
vhodné na základě několika kritérií. Jedná se o metodu, která je buď vhodná pro
testování vsedě, může testovat jak motorické, psychické, tak exekutivní funkce
(schopnost plánovat) či se jedná o test hojně využívaný u pacientů po míšním
poškození. Níže zmíněné metody nebyly zakoupeny či testovány, z toho důvodu se
jedná jen o výběr možností.
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Work Environment Impact Scale (Weis) Verze 2.0, 1998 - Škála hodnocení
pracovního prostředí
-

Zdroj: http://www.cade.uic.edu/moho/productDetails.aspx?aid=12

-

Zdůvodnění: Semi-strukturovaný rozhovor s pacientem s využitím hodnotící
stupnice je navržen tak, aby pomohl získat informace o pracovním prostředí
pacienta. Testuje 17 položek např. sociální a fyzické prostředí, časové nároky,
využívané předměty, a denní pracovní aktivity.

Wheelchair users shoulder pain index (WUSPI) - Index bolestivosti ramene u
vozíčkářů
-

Zdroj:http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=107

-

Zdůvodnění: Desetiminutový sebehodnotící dotazník. Skládá se z 15 položek
v následujících oblastech. Přesuny, mobilita na vozíku, sebeobsluha - zvedání
předmětů, oblékání, obecné pracovní aktivity. Důvodem k testu je možný požadavek
na mobilitu vozíčkáře v bezbariérovém prostředí, jež může bolestivé rameno
ovlivnit.

Tetraplegia hand activity questionnaire (THAG) - Funkční hodnocení ruky a
ramene tetraplegika
-

Zdroj:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=1042

-

Zdůvodnění: Zhodnocení funkce ruky a ramene v 153položkovém dotazníku.
Specifický test pro tetraplegiky bez nutnosti licence či tréninku, jehož administrace
zabere 30-45 minut.

Wheelchair circuit (WC)
-

Zdroj: https://www.scireproject.com/outcome-measures-new/wheelchair-circuit-wc

-

Zdůvodnění: Jedním z předpokladů pro návrat do práce pro osobu s míšním
poškozením může být mobilita na vozíku. Jedná se o hodnocení dovedností a
výkonu jízdy na vozíku. Úkoly jsou hodnoceny na základě 3 aspektů - tempa,
technických dovedností a fyzické kapacity.
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Spinal Cord Independence Measure (SCIM)
-

Zdroj: www.spinalcord.cz

-

Zdůvodnění: Test je často používaným nástrojem v populaci osob s míšním
poškozením, má velký význam pro rehabilitaci jednotlivce s úplným i neúplným
míšním poškozením. Jelikož je tento test hojně využíván v průběhu rehabilitace
jedince, není zvolen jako metoda ergodiagnostiky. Test je dostupný na stránkách
České společnosti pro míšní léze (ČLS JE) společně s ostatními elektronicky
vyvinutými formuláři základních klinických testů: ISNCSC, který obsahuje zápis
vyšetření senzitivních a motorických funkcí a chůzové testy, jež jsou ale pro
kompletní léze míšní nevhodné.

Test pozornosti d2
-

Zdroj: http://www.testcentrum.com/kurzy/52

-

Zdůvodnění: Výše zmíněná modifikace pracovní křivky pro PC verzi by byla
vhodná pro testování tetraplegiků. Při pokusu o nalezení vhodných testů pro
ergodiagnostiku na počítači bylo nalezeno testové centrum, jež zajišťuje školení pro
nepsychology. Po absolvování školení mají certifikované osoby přístup a mohou
použít vybrané diagnostické metody v počítačové formě. Test je validní, reliabilní,
objektivní a s normami na českou populaci. Test měří tempo a pečlivost pracovního
výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů (při diskriminaci detailů) a
umožňuje tak posouzení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace.

Dotazník motivace k výkonu -LMI
-

Zdroj: http://www.testcentrum.com/kurzy/52

-

Zdůvodnění: Dotazník je založen na teoretických a empirických pracích zaměřených
na motivaci k výkonu. Jedná se o 17 dimenzí (škál) motivace k výkonu v profesním
kontextu. Každá škála je reprezentována 10 položkami, celkem dotazník obsahuje
170 položek. Doba vyplnění dotazníku je asi 30 -40 minut (bez časového limitu)

-

Dimenze: vytrvalost, kompenzační úsilí, dominance, hrdost, angažovanost, ochota
učit se, důvěra v úspěch, preference obtížnosti, flexibilita, samostatnost, flow,
sebekontrola, nebojácnost, orientace na status, internalita, soutěživost, cílevědomost.
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Ergoterapeut na základě stanovení funkčních schopností, silných a slabých
stránek a limit pacienta sepíše své podklady ke konferenci. Přiložená SWOT analýza
shrnuje přehled všech faktorů, jež by se při zhodnocení pracovního uplatnění jedince
s míšním poškozením měli zvážit a případně zhodnotit. SWOT analýza byla zhotovena
z posouzených literárních pramenů a dle doporučení osob, jež s pacienty s míšním
poškozením spolupracují. SWOT analýza byla zpracována s úmyslem shrnout oblasti,
na které se může ergoterapeut při předpracovním hodnocení a pracovní rehabilitaci
osoby po transverzální lézi míšní zaměřit.
Silné stránky
Interní

Slabé stránky

- ochota pracovat/motivace k práci/postoj k

- nedostatečná motivace k práci

práci

- nesamostatnost při vybraných pADL

- předchozí pracovní zkušenosti

(cévkování, stravování, oblékání atd.)

- ochota nadále se vzdělávat

- stabilita na vozíku

- znalost práce s PC a

- ohrožení dekubity způsobenými

standardních/speciálních programů

z nesprávného sezení

- zvládnutá mobilita v exteriéru/interiéru na

- sekundární zdravotní

mechanickém vozíku

problémy/komplikace

- schopnost řízení automobilu, dostupnost či

- autonomní dysreflexie

vlastnictví vozidla s upraveným typem řízení

- negativní osobnostní charakteristiky

- využití asistenčního psa

(deprese, sebelítost)

- osobnostní charakteristiky a emoční
naladění
- komunikační a sociální dovednosti
- dobrá znalost sebe sama a svých možností
Externí

Příležitosti

Hrozby

- regionální dostupnost služeb

- nedostatečná informovanost o výhodách,

- ochota zaměstnavatele k bezbariérovým

které může jedinec zaměstnavateli

úpravám

nabídnout

- ochota zaměstnavatele k flexibilnímu

- zvýšené náklady na výkon práce (platba

pracovnímu úvazku

komp. pomůcek, asistence a prostředků

- dostupnost pracovní rehabilitace - pomoc při

atd.)

hledání zaměstnání, podpora na pracovišti

- nedostatek informací o pracovních

ad.

příležitostech

- dostupnost kariérového poradenství či
rekvalifikace v blízkosti bydliště
- zajištění asistivní technologie, pokud je
potřeba (na pracovišti i doma)
- sociální podpora okolí

Tabulka č. 6: SWOT Analýza pro předpracovní hodnocení osob po transverzální lézi míšní.
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3.5

Diskuze
Každý den se setkáváme s pacienty, jež řeší pracovní uplatnění. Můžeme též

slýchat o zaměstnavatelích, kteří by rádi osobu se zdravotním postižením zaměstnali.
Ergodiagnostika může napomoci jak pacientům, tak zaměstnavatelům. Pacientům nabízí
možnost posouzení pracovního potenciálu. Zaměstnavatelům může doporučit vhodné
pracovní pozice pro zaměstnance s disabilitou.
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení
vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou zabezpečuje na základě
žádosti Úřad práce České republiky (Česko, 2004). Pracovní rehabilitace může
navazovat na předpracovní rehabilitaci. Jelikož se předpracovní rehabilitace poskytuje
na úrovni rehabilitace ve zdravotnictví (Metodika hodnocení ergodiagnostiky, 2004),
jedná se o systémové řešení, kde spolu zdravotnické a sociální zařízení spolupracují.
Dva ze tří dotázaných poskytovatelů jsou součástí tzv. pracovní skupiny úřadu práce.
Odborné pracovní skupiny se scházející pro určení vhodných forem pracovní
rehabilitace (Metodika standardů a postupů pracovní rehabilitace, 2014). Členy skupiny
jsou pracovníci úřadu práce, zaměstnavatelé OZP a zástupci obecně prospěšných
společností a chráněných dílen či další odborníci. Účast člena pracovní skupiny na
kazuistické konferenci, kde jsou sdíleny výstupy ergodiagnostiky, by byla přínosná pro
žadatele, ale z časových důvodů se tomu tak při diagnostice klientů úřadu práce neděje.
Časové hledisko bylo žadateli často zmiňováno. Žadatelům se v některých
případech stalo, že se protáhla doba obdržení výstupů ergodiagnostiky i na 3 měsíce od
podání žádosti. Dle metodiky by měly být výsledky obdrženy v písemné podobě
nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody (Metodiky standardů
ergodiagnostiky, 2014). Důvodem pro prodloužení standardní doby může být neochota
pacienta nechat se testovat, nepřítomnost člena interprofesního týmu na pracovišti či
nedostatečná informovanost pacienta o ergodiagnostice. Pokud nejsou výstupy
ergodiagnostiky zasílány žadateli ve stanoveném termínu, může se žadatel rozhodnout
v budoucnu další žádosti již nezasílat. Menší počet posílaných žádostí z úřadu práce je
do budoucna dle slov koordinátorky pracovní rehabilitace plánován. Důvodem, proč
nejsou všichni klienti zasíláni na ergodiagnostiku, je její zákonné nepožadování.,
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protože ergodiagnostika je dle standardů vyžívána jen jako podpůrný nástroj pro
specifikaci zakázky a zjištění potřeb klienta (Metodika standard a postupů pracovní
rehabilitace v praxi, 2014).
Na základě rozhovorů s ergodiagnostickými centry bylo potvrzeno, že
poskytovatelé ergodiagnostiky testují i klienty od jiných žadatelů, zejména
z neziskových organizací. Přestože je ve standardech zmiňováno, že největší počet
zasílaných žádostí jde z úřadu práce, nejednalo se dle rozhovorů o nejčastější žadatele.
Ergodiagnostika je vždy proplácena žadatelem, jak je uvedeno ve výstupech projektu
Pregnet (Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014, s. 16), z finančních důvodů může
být efektivní zasílat na ergodiagnostiku co nejmenší počet pacientů. To bylo potvrzeno
ze stran žadatelů úřadu práce, kteří ergodiagnostiku dle svých slov nabízejí jen těžším a
komplikovaným klientům. Ergodiagnostika je v případě žadatele - neziskové organizace
financována z dotací či evropských fondů, a do budoucna může díky většímu počtu
grantů vzrůstat počet testovaných od těchto žadatelů. Pokud by navíc k tomu došlo ke
změně zákona a vzniku povinnosti zasílat každého klienta pracovní rehabilitace na
ergodiagnostiku, narostl by celkový počet diagnostikovaných pacientů a poskytovatelé
ergodiagnostiky by se mohli začít zvětšovat a specializovat.
V případě

budoucího

nárůstu

počtu

diagnostikovaných

osob

v ergodiagnostických centrech by bylo vhodné propagovat ergodiagnostiku i na dalších
místech, než jen na úřadu práce. Při podání žádosti se obě skupiny respondentů,
žadatelé i poskytovatelé, snaží informovat klienta/pacienta o postupech a cílech
ergodiagnostiky.

Dle metodik má nyní každé pracoviště úřadu práce k dispozici

informace o ergodiagnostice, se kterými klienta seznámí (Metodika standardů
ergodiagnostiky, 2014, s. 16). Při osobním kontaktu nebyla tato informace potvrzena.
Dva ze tří poskytovatelů zasílají informace o ergodiagnostice před testováním tak, aby
byl testovaný dostatečně informován. Ukázka informací je v příloze č. 6.4. Při návštěvě
úřadu práce je ergodiagnostika vysvětlena až po přímém dotazu na ni, na vyžádání
nejsou poskytnuty žádné informační materiály. Materiály, jež byly získány z řad
žadatelů, jsou Praktické informace pro klienty úřadu práce (2015) a leták o Pracovní
rehabilitaci (2015). Letáky úřadu práce jsou součástí Přílohy č. 6.6, ani v jednom z nich
se informace o ergodiagnostice nevyskytuje. Pojem ergodiagnostika lze nalézt pomocí
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fulltextového vyhledávání pouze na 2 stránkách úřadů práce v České republice. Pro
větší informovanost klientů úřadů práce a ostatních žadatelů o ergodiagnostiku by bylo
vhodné vytvořit více propagačních materiálů o ergodiagnostice.
Každé pracoviště úřadu práce by mělo mít k dispozici aktuální seznam
kontaktních pracovníků, kteří působí v jednotlivých ergodiagnostických centrech
(Metodika standardů ergodiagnostiky, 2014, s. 16). Žadatelé uvedli, že

z důvodu

personálních změn občas čelí otázce, koho a kde vlastně kontaktovat. Bylo by vhodné
vytvořit obecnou emailovou adresu pro ergodiagnostické centrum zdravotnického
zařízení. Např. ergodiagnostika2017@nemocnicexy.cz. Vytvoření specifické adresy
napomůže zlepšení spolupráce a komunikace mezi žadateli a poskytovateli. Žadatelé
nebudou muset zjišťovat, jak se jmenuje nový koordinátor a nový koordinátor může
okamžitě navázat na případy řešené jeho předchůdcem. Inzerce emailu na stránkách
zařízení též může napomoci navýšení počtu zájemců a žadatelů o ergodiagnostiku.
Výsledkem by byla rychlejší komunikace s externími žadateli, s pacientem a zkrácení
času nutného pro administraci ergodiagnostiky.
Práce se zabývala ergodiagnostikou pacientů s transverzální lézí míšní. V plánu
bylo získat relevantní informace a doporučení k testování i ze strany poskytovatelů
předpracovního hodnocení v zahraničí. Vzhledem k obtížnému získávání kontaktů a
nízké odezvě nebyly získány relevantní data pro tuto práci. Přínosem může být
teoretická část s informacemi o předpracovní a pracovní rehabilitaci v cizině, který
dosud v české literatuře zpracován.
Specifické oblasti se při ergodiagnostice spinálních pacientů hodnotí. Jako první
oblast, jež má dopad na uplatnění jedince je výška léze. Pacienti s rozdílnou výškou léze
mají odlišné možnosti pro pracovní uplatnění, vzhledem k jejich funkčnímu stavu.
Pacient s paraplegií je schopen využívat plné funkce svých horních končetin a díky
tomu může být více soběstačný než pacient s tetraplegií. Dle studie ale výška léze
signifikantně nekoreluje s možností návratu do práce tak jako např. schopnost
autokatetrizace (Kurtaran et al., 2009, s. 711). Soběstačnost jedince v ADL je proto
nutností v rámci hodnocení práceschopnosti spinálního pacienta. V moderním světě
existují kompenzační pomůcky a technologie k zajištění ovládání pracovního počítače i
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pro vysoké léze C5. Jedná se např. o ovládání počítače pomocí hlavy či hlasového
výstupu.
Jako další oblasti, jež mají dopad na ergodiagnostiku

a pozitivní pracovní

rekomandaci jedince, mohou být pohlaví a věk spinálních pacientů. Spinální poranění
statisticky postihuje častěji mladé osoby mužského pohlaví ve věku od 16 do 30 let
(Spinal Cord Injuries - General Facts, 2016). Jelikož se jedná o osoby v produktivním
věku, kterým se po úraze změnil socioekonomický status, je důležité

se při

ergodiagnostice zaměřit na testování motivace, zájmů a předchozích pracovních aspirací
jedince. Faktory, které ovlivňují návrat do práce osoby po míšním poranění, jsou dle
studie vzdělání, zaměstnání předcházející úrazu a způsob vyprazdňování močového
měchýře (Kurtaran et al., 2009, s. 711). Proto je z pohledu ergodiagnostiky vhodné
zaměřit se u dané cílové skupiny na testování soběstačnosti a zjištění a doporučení
vhodných volnočasových aktivit, jež budou pacienta bavit a zároveň i rozvíjet
intelektové schopnosti. Motivace jedince k práci a usilování o naplnění svých cílů je
důležité pro získání práce. Při zpracování kazuistiky bylo zjištěno, že vyřešení
soběstačnosti v ADL je klíčové před začátkem pracovních aktivit. To přesto není
v rozporu s jedním z nálezů z teoretické části, kdy se s předpracovní a pracovní
rehabilitací jedinců s transverzální lézí míšní má začít co nejdříve, už v průběhu lůžkové
rehabilitace nebo v prvních měsících po propuštění (International perspectives on spinal
cord injury, 2013, s. 179), protože by se se o budoucím pracovním uplatnění jedince
v produktivním věku mělo hovořit co nejdříve, aby byly učiněny nezbytné kroky k
budoucímu pracovnímu zařazení.
Pacienti s míšním poškozením jsou testováni metodikami ergodiagnostiky či
modifikovanými testy pro práci v sedu. Předpokladem bylo, že se nalezne více
informací k testování pracovních schopností pacientů s míšním poškozením z literárních
pramenů či od vícera respondentů. Přestože více respondentů bylo kontaktováno,
vzhledem k nízkému počtu diagnostikovaných osob či nedostupnosti ergoterapeutek,
rozhovory neproběhly. Z důvodu ochrany osobních údajů či neevidence typu diagnóz
nebyly získány statistiky o počtu osob s míšní lézi z řad žadatelů a poskytovatelů.
Z rozhovorů vyplynulo, že se jedná o pár jedinců během roku. Jednou z využívaných
standardizovaných metod pro hodnocení rehabilitace pacientů po míšním poranění jsou
62

výsledky testu funkční nezávislosti FIM či hodnocení soběstačnosti testem SCIM
(Spinal Cord Independence Measure). FIM nebo SCIM zisk dělený délkou, kterou
člověk strávil v rehabilitačním zařízení, jsou používány jako míra účinnosti rehabilitace
(Fromovich-Amit et al., 2009). Jako vhodné testy pro hodnocení pacientů
s transverzální lézí míšní byly oba testy v praktické části doporučeny. Barthel index
nebyl dle autorky z důvodu menší citlivosti tak vhodný. Dle Tomassena et al. (2000) je
vyšší skóre Barthel Indexu důležitým prediktivním faktorem pro návrat k výdělečné
činnosti.
Práce uvádí ergoterapeutické vyšetření u pacienta s vysokou kompletní lézí
míšní. Pacient byl vybrán na základě pohlaví, věku a výšky léze. Předpokladem bylo, že
jeden rok po úraze a dvou měsících strávených v domácím prostředí bude vhodná doba
pro posouzení pracovních schopností. Z důvodu nedořešení bezbariérového bydlení a
stále nepotvrzen= žádosti o invalidní důchod byla návštěva a testování předčasné.
Přestože je pacient rozhodnutý pokračovat ve studiu před nástupem do práce, přínos
ergodiagnostiky byla oceňována i tím, že si jedince zkusil např. modelovou činnost na
PC a všeobecný kancelářský test a zjistil, na čem může do budoucna zapracovat. Jak
bylo zmíněno respondenty, často je ergodiagnostika velmi přínosná právě pro testované
pro srovnání si svých očekávání a reálných výsledků své práce.
Diagnostika by v sobě kromě standardizovaných metod - FIM test, Barthel
Index, dotazník zájmů, Jebsen-Taylor či Všeobecný kancelářský test, měla obsahovat i
testování doporučené literárními zdroji jako přezkum hodnocení sedu osoby po míšním
poranění, bolestivosti, křečí, soběstačnosti při přesunech či otázky řešení jedincova
samo vyprazdňování (Model of Rehabilitation for Spinal Cord Injury in South
Australia, 2012, s. 28). Z časových důvodů byla zvolena jen jedna modelová činnost pro
pacienta, přesto by se u spinálních pacientů mohlo použít více typů. Např. nejenom
modelová činnost práce v různých programech na počítači, ale např. pro řidiče forma
plánování zakázek, pro analytiky práce s Excelem či orientace v prostoru a manipulace
s kancelářskými předměty.
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4 ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo zjistit současný způsob a možnosti poskytování
ergodiagnostiky u pacientů s transverzální lézí míšní. Bakalářská práce se zaměřila na
ergoterapeutické vyšetření, jež je součástí ergodiagnostiky v rámci interprofesního
týmu.
Žadatelé a poskytovatelé ergodiagnostiky byli osloveni na základě referenčního
výběru. V této práci byli jako žadatelé označováni ti, co ergodiagnostiku

platí a

získávají pozitivní pracovní rekomandaci pro svého klienta. Poskytovatelem bylo v této
práci zdravotnické zařízení zajišťující ergodiagnostiku, jež splňuje materiálové, věčné a
personální požadavky dané evropskými projekty RAP a EQUAL.
Poskytovatelé i žadatelé zmiňovali problematiku financování, jež je rozhodující
při rozhodování o zaslání žádosti o ergodiagnostiku. Očekáváním žadatelů při zaslání
klienta na ergodiagnostiku je pozitivní pracovní rekomandace opodstatněná
zhodnocením funkčního stavu a podložená znalostí zdravotního stavu klienta.
Poskytovatelé vidí přínos ergodiagnostiky a vytvořených regionálních center kromě
standardizace metodik i pro pacienta v možnosti získat zpětnou vazbu o svých
schopnostech. Pacienty je dle slov ergoterapeutů oceňována zkušenost s vyzkoušením si
svých možností.
Mezi poskytovateli ergodiagnostiky v jednotlivých krajích byly nalezeny
rozdíly. Jedná se např. o regionální rozdíly dané dostupností různých služeb a
zaměřením neziskových organizací v kraji či fungováním procesu ergodiagnostiky
interně. Podle skript je nejčastěji koordinátorem ergodiagnostiky sociální pracovník
(Švestková a Svěcená 2013, s. 179). Z rozhovorů vyplynulo, že sociální pracovník je
koordinátorem jen v jednom ze třech zřízení. V literatuře byla zmiňována jen role
koordinátora ergodiagnostiky, z rozhovorů ale vyplynulo, že se zařízení liší i tím, kdo je
příjemce jednotlivých žádostí.
Z pohledu žadatelů nebývá klient s transverzální lézí míšní na diagnostiku
zaslán, přestože míra nezaměstnanosti v populaci osob po míšním poranění je vysoká
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(Ottomanelli a Lind, 2009, s. 504). Právě spolupráce se zaměstnavateli a zajištění
bezbariérového řešení je pro pacienty po transverzální lézi míšní z pohledu žadatelů
nejdůležitější. Ze zkušenosti poskytovatelů jsou pacienti s míšním poškozením na
ergodiagnostiku zasíláni zejména z neziskových organizací. Ergoterapeutické vyšetření
se v rámci ergodiagnostiky zaměřuje na zhodnocení funkčního stavu pacienta,
soběstačnosti v denních aktivitách, zájmů a volnočasových aktivit. U pacienta s míšní
lézí bylo na základě testování prokázáno, že soběstačnost ve všedních denních
činnostech je zásadní předpoklad pro ochotu si práci najít. V rámci praktické části byla
provedena kazuistika pacienta s transverzální lézí míšní s použitím standardních a
speciálních metod ergodiagnostiky.
Práce uvádí ergoterapeutické vyšetření u pacienta s vysokou kompletní lézí a
doporučení pro ergodiagnostiku těchto pacientů. Diagnostika by v sobě kromě
standardizovaných metod - FIM test, Barthel Index, dotazník zájmů, Jebsen-Taylor či
Všeobecný kancelářský test, měla obsahovat i testování doporučené literárními zdroji
jako přezkum hodnocení sedu osoby po míšním poranění, bolestivosti, křečí,
soběstačnosti při přesunech či otázky řešení jedincova samo vyprazdňování (Model of
Rehabilitation for Spinal Cord Injury in South Australia, 2012, s. 28). Byla doporučena
např. modifikace pracovní křivky pro počítač do boudoucna. Metoda by mohla být
standardizována a poté používána pro pacienty tetraplegiky či osoby vyžadující
náhradní úchop. Další ergoterapeutické metody by bylo vhodné rozšířit a upravit pro
pacienty s transverzální lézí míšní, např. o zmíněný test pozornosti d2 namísto testování
pracovní křivky metodou tužka a papír. Testování spinálních pacientů by bylo vhodné
provádět jako testování vodné ke specifikované pracovní pozice (job specifics).
Cílem

práce

bylo

zjistit

současný

způsob

a

možnosti

poskytování

ergodiagnostiky u pacientů s transverzální lézí míšní. Cíl byl na základě přehledu
literárních pramenů, dotazů položených jak žadatelům, tak poskytovatelům a
realizovanou případovou studií splněn. Tato práce by mohla přispět k pokračování
diskuze o specializaci jednotlivých ergodiagnostických center, pro zjištění možností
ergoterapeutického testování u specifické skupiny a ke zvýšení informovanosti o
ergodiagnostice z řad zaměstnavatelů.
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6.1

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A AKRONYMŮ

COP

Centrum odborné přípravy

DOA

Dialogue About Ability Related To Work

DOT

The Dictionary of Occupational Titles

FCA

Functional capacity assessment

FCE

Functional capacity assessments

KRL

Klinika rehabilitačního lékařství

LKK, PKK

Levý a pravý kolenní kloub

MKF (ICF)

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, zdraví a disability

NAV

The Norwegian Labor and Welfare Service

O*NET Online

The Occupational Information Network

Obr. č.

Obrázek číslo

pADL

Personální aktivity všedního dne

PCA

Physical capacity evaluation

PCE

Physical capacity assessment

SCI

Spinal Cord Injury

SCIM

Spinal Cord Injury Measurement

WCA

Work capacity assessment

WMR

Work-related medical rehabilitation

WRI

Worker Role Interview

WST

Wheelchair skills test
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6.2

ERGODIAGNOSTICKÁ CENTRA V ČR

Ergodiagnostická centra v ČR:
A. Existující již při 1. evropském projektu RAP:
 Fakultní nemocnice Ostrava -Klinika léčebné rehabilitace Prim. MUDr. Irina
Chmelová, Ph.D., MBA 17. listopadu 1790 Ostrava-Poruba 708 52 GSM: 737
208 134 irina.chmelova@fno.cz
 Nemocnice Tábor, a. s., Rehabilitační oddělení Mgr. Alexandra Kučerová Kpt.
Jaroše 2000 Tábor 390 02 381607100 rehabilitace@nemta.cz
 Krajská zdravotní a. s. -Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Rehabilitační oddělení Prim. MUDr. Pavel Maršálek Sociální péče 3316/a Ústí
nad Labem 401 13 pavel.marsalek@kzcr.eu 477113300 GSM: 731 535 639
 Krajská zdravotní a. s. -Nemocnice Chomutov, Rehabilitační oddělení Prim.
MUDr. David Richtr Kochova 1185 Chomutov 430 12 474447636
david.richtr@nspcv.cz
 Pardubická krajská nemocnice, a.s., Centrum rehabilitace MUDr. Miriam
Kmoníčková Kyjevská 44 Pardubice 532 03 466016504, 466016511
miriam.kmonickova@nemocnice-pardubice.cz
 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Rehabilitační klinika Mgr. Ondřej
Němeček Sokolská 581 Hradec Králové 500 05 495837403 GSM: 728 763 059
ondrej.nemecek@fnhk.cz
 Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Mgr. Kateřina Svěcená
Albertov 7 Praha 2 128 00 224 968 583 katerina.svecena@lf1.cuni.cz
B. Existující po 2. evropském projektu PREGNET:
 Krajská nemocnice Liberec a. s. -Rehabilitační oddělení MUDr. Jana
Trpišovská, Prim. MUDr. Libor Kučera Husova 10 Liberec 1 460 63
485312431, 485312310, 485312368, 485312359; jana.trpisovska@nemlib.cz
libor.kucera@nemlib.cz
 Středomoravská nemocniční a. s. -o. z. Nemocnice Prostějov -Centrum léčebné
rehabilitace Bc. Eva Mlčochová Mathonova 291/1 Prostějov 796 04 582315392
eva.mlcochova@nempv.cz
 Fakultní nemocnice Brno -Rehabilitační oddělení MUDr. Emília Mikešová
Jihlavská 340/20 Brno -Bohunice 625 00 532233544, 532 233 186, 532 233 183
emikesova@fnbrno.cz
 Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Rehabilitační oddělení Prim. MUDr. Pavol
Skalka, Edita Uhříková Havlíčkovo nábřeží 600 Zlín 762 75 577 552 010, 57
755 2187 skalka@bnzlin.cz, Edita.Uhrikova@bnzlin.cz
 Nemocnice Třebíč -Rehabilitační oddělení Prim. MUDr. Alena Váňová
Purkyňovo náměstí 133/2 Třebíč 674 01 568 809 284 avanova@nem-tr.cz
 Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení léčebné rehabilitace Prim. MUDr. Hana
Hladová Naděžda Jasenčáková (sekretariát) alej Svobody 80 Plzeň-Lochotín 304
60 377104200, 377104201 hladova@fnplzen.cz, jasencakovan@fnplzen.cz
Tabulka č. 7: Seznam ergodiagnostických center. Upraveno dle výstupů projektu Pregnet.

78

6.3

METODIKY ERGODIAGNOSTIKY
METODIKY ERGODIAGNOSTIKY
Základní

Kontaktní pracovník

Speciální

Doporučené
Psychodiagnostika

Odborné vyšetření lékařem

cílená

specialistou

Pracovně-sociální anamnéza provedená

Psychodiagnostika

RBMT - River Mead Behavioral

sociálním pracovníkem

komplexní

Memory Test

Vstupní vyšetření lékařem

Spiro/Ergometrie

Předpracovní hodnocení dle Jacobsové

Základní vyšetření ergodiagnostikem -

Logopedické

FIM - Functional Independence

ergoterapeutem a fyzioterapeutem

vyšetření

Measures

Oční vyšetření

MMSE - Mini Mental State

AMAS - Activity Matching Ability
System

Examination

WHO DAS II - subjektivní dotazník

ORL a

kvality života

audiologické

ONT - ONO test (Orientační

vyšetření

psychologický test)

Psychiatrické

MEAMS -The Middlesex Elderly

vyšetření

Assessment of Mental State

BI - Barthel Index

I ADL - hodnocení instr. ADL

COPM

- Kanadské hodnocení výkonu

zaměstnávání
Struktura dne

BIT - Barthel index test

Dotazník zájmů

Dotazník schopností zvládat problémy

Sebehodnocení bolesti

Všeobecný kancelářský test

Vyšetření čití
Pracovní křivka podle Emila Kraepelina
a Richarda Pauliho
Jebsen-Taylor model č. 8063
Purdue-Pegboard, Model #32020
Dynamometrie JAMAR
Isernhagen Work System (IWS)
Loewenstein Occupational Therapy
Cognitive Assessment
Modelové činnosti
Kazuistická konference
Zhotovení Závěrečné zprávy
Tabulka č. 8: Seznam ergodiagnostických metod. Zdroj: Metodiky psychosenzomotorického
potenciálu, 2014.
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6.4

VZORY INFORMAČNÍCH KARET O ERGODIAGNOSTICE

Instrukce k vyšetření
Jméno klienta
Adresa
Vážený pane/Vážená paní,
___________________ požaduje, abychom provedli vyšetření, zaměřené na stanovení
Vašich pracovních (funkčních) schopností.
Dostavte se, prosím, dne__________________v ___________hod. do budovy ____.
Vyšetření je dvoudenní. První den Vás nejprve prohlédne MUDr. ______________.
Na oba dva dny testování si s sebou vezměte
výpis ze své zdravotní dokumentace
rekomandaci posudkové komise (co nesmíte), máte-li ji
pohodlné krátké kalhoty a tílko (ne tričko)
ženy mohou mít též plavky s odhalenou oblastí lopatek
pohodlné sportovní boty s patou
tekutiny k napití
brýle na čtení, používáte-li je
pokud užíváte léky, vezměte si je normálně jako jindy a sepište si, co užíváte
připravte si, prosím, přehled o tom, jaké práce a u kterých firem jste v životě dělal(a).
Uveďte všechny pracovní poměry tak, jak za sebou následovaly (vč. rodičovské
dovolené či ošetřování člena rodiny).
Cílem vyšetření je stanovit objektivně Vaše pracovní schopnosti. Budeme vyšetřovat
Vaše možnosti v takových činnostech, jako je zvedání, tlačení a tažení břemen, výdrž
vstoje, vsedě, v předklonu, zručnost, a jiných. Jde celkem o 29 testů, které trvají 3
hodiny první den a dvě až tři hodiny druhý den. Testování provede odborník, který je
k tomu proškolen a vlastní platnou registraci. Budou použity jen takové techniky a
takové zátěže, které jsou pro Vás zcela bezpečné. Terapeut zodpoví všechny Vaše
případné dotazy. Vaše bezpečnost je prvořadou součástí testu.
Nehodí-li se Vám tento termín, kontaktujte nás. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Podpis, kontakt, event. kopie plánku zařízení
Zdroj: Ergodiagnostické centrum
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VSTUPNÍ POHOVOR
Začít prodiskutováním smyslu celého testování. Testovaný musí vědět, k čemu
testování je, jaké jsou od něj očekávány úkoly a jaký může být výstup.
Je dobré konstatovat, že test je objektivní a stanoví fyzickou kapacitu. Nepracujeme pro
zaměstnavatele, zaměstnance ani úřady. Hodnocení je nestranné.
Je často dobré se zmínit, že každý má určité schopnosti a omezení. Že test
zdokumentuje, které pracovní polohy a zátěže jsou pro klienta přijatelné; že je důležité
vyvíjet maximální úsilí po celý test. Zdůrazníme, že to, co hodnotíme, je zapojování
svalů, mechanika pohybu a další objektivní známky.
Zmírníme obavy. Zdůrazníme, že bezpečnost během testu je nejdůležitější. Testující
zastaví test, shledá-li známky nebezpečné tělesné mechaniky. Samotný test nezpůsobí
žádnou škodu. Je pochopitelné, že všechny příznaky se zvýrazní po zátěži, mohou se
zvýraznit i po testovací zátěži. Vše toto bereme v potaz, zvláště druhý testovací den.
Příznaky a nebezpečí během testů nejdou ruku v ruce. IWS to pomůže rozlišit.
Zdůrazníme, že testovaný může testování sám ukončit.
Klient, který přichází na test, má často nepříjemné potíže. Musíme je pečlivě
zdokumentovat. Když je to nutné, pohovoříme krátce o rozdílu mezi nepříjemnými
pocity a funkcí. Není nutně souběh mezi bolestí a funkcí. Člověk může vyvinout značné
úsilí i s bolestí. Na druhou stranu si může ublížit, aniž by ho cokoliv varovalo.
Terapeut použije všech svých znalostí a dovedností, aby zajistil bezpečnost během testu,
současně ale zdokumentuje, zda klient vyvíjí maximální úsilí. Musíme zajistit pozitivní
spolupráci.
Zdravotní anamnéza: Součástí anamnézy je zjištění úrovně fungování doma,
v rekreačních aktivitách, v léčebných programech atd.
Klienti často referují, že při fyzické aktivitě se jim zhoršuje bolest. Vysvětlíme, že při
testové aktivitě se rovněž může zhoršit bolest, proto je tu testování druhý den, aby se
vše zdokumentovalo a vzalo v úvahu.
Použití škál bolesti je jen pro informaci testujícího. Rozhodující je subjektivní popis
bolesti. Korelace s diagnózou pomůže odhadnout spolehlivost subjektivních údajů, je
též vodítkem k přerušení testů, když je ohrožena bezpečnost klienta.
Při vstupním vyšetření lékař určí, které testy se musí obzvlášť hlídat. Korelace mezi
fyzikálním vyšetřením a výsledky testů je jeden z indikátorů spolehlivosti naměřených
výsledků.
Zdroj: Ergodiagnostické centrum
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6.5

ZPRÁVA Z ERGODIAGNOSTIKY VYUŽÍVANÁ V MINULOSTI

Obr. č. 15 a 16. Vzor ergodiagnostiky pro spinální pacienty. Zdroj: Zdenka Faltýnková.
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6.6

LETÁK ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Obr. č. 17 a 18: Leták informující o pracovní rehabilitaci. Zdroj:
https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_pracovni_rehabilitace.pdf.
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6.7

POČTY ERGOTERAPEUTŮ NA SPINÁLNÍCH JEDNOTKÁCH

Obr. č. 19: Počet ergoterapeutů na spinální jednotce při počtu 10 lůžek. Zdroj: Lee et al., 2013.
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6.8

ZAHRANIČNÍ STATISTIKY JEDINCŮ PO LÉZI MÍŠNÍ

Obr. č. 20: Počet a epidemiologie traumatických poškození míchy ve světě. Zdroj: Lee et al.
2013.
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6.9

CORE SETY PRO PACIENTY PO PORANĚNÍ MÍCHY
MKF Core Set pro spinální pacienty v post-akutním stadiu - UCELENÝ
MKF kód + popis v angličtině

b126 Temperament and personality functions
b130 Energy and drive functions
b134 Sleep functions
b152 Emotional functions
b260 Proprioceptive function
b265 Touch function
b270 Sensory functions related to temperature and other stimuli
b2800 Generalized pain
b28010 Pain in head and neck
b28013 Pain in back
b28014 Pain in upper limb
b28015 Pain in lower limb
b28016 Pain in joints
b2803 Radiating pain in a dermatome
b2804 Radiating pain in a segment or region
b310 Voice functions
b410 Heart functions
b415 Blood vessel functions
b4200 Increased blood pressure
b4201 Decreased blood pressure
b4202 Maintenance of blood pressure
b430 Haematological system functions
b440 Respiration functions
b445 Respiratory muscle functions
b450 Additional respiratory functions
b455 Exercise tolerance functions
b510 Ingestion functions
b515 Digestive functions
b5250 Elimination of faeces
b5251 Faecal consistency
b5252 Frequency of defecation
b5253 Faecal continence
b5254 Flatulence
b530 Weight maintenance functions
b550 Thermoregulatory functions
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b610 Urinary excretory functions
b6200 Urination
b6201 Frequency of urination
b6202 Urinary continence
b630 Sensations associated with urinary functions
b640 Sexual functions
b670 Sensations associated with genital and reproductive functions
b710 Mobility of joint functions
b715 Stability of joint functions
b7300 Power of isolated muscles and muscle groups
b7302 Power of muscles of one side of the body
b7303 Power of muscles in lower half of the body
b7304 Power of muscles of all limbs
b7305 Power of muscles of the trunk
b7353 Tone of muscles of lower half of body
b7354 Tone of muscles of all limbs
b7355 Tone of muscles of trunk
b740 Muscle endurance functions
b750 Motor reflex functions
b755 Involuntary movement reaction functions
b760 Control of voluntary movement functions
b765 Involuntary movement functions
b770 Gait pattern functions
b780 Sensations related to muscles and movement functions
b810 Protective functions of the skin
b820 Repair functions of the skin
b830 Other functions of the skin
b840 Sensation related to the skin
d230 Carrying out daily routine
d240 Handling stress and other psychological demands
d360 Using communication devices and techniques
d4100 Lying down
d4103 Sitting
d4104 Standing
d4105 Bending
d4106 Shifting the body's centre of gravity
d4153 Maintaining a sitting position
d4154 Maintaining a standing position
d420 Transferring oneself
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d430 Lifting and carrying objects
d435 Moving objects with lower extremities
d4400 Picking up
d4401 Grasping
d4402 Manipulating
d4403 Releasing
d4450 Pulling
d4451 Pushing
d4452 Reaching
d4453 Turning or twisting the hands or arms
d4455 Catching
d4500 Walking short distances
d4501 Walking long distances
d4502 Walking on different surfaces
d4503 Walking around obstacles
d455 Moving around
d4600 Moving around within the home
d4601 Moving around within buildings other than home
d4602 Moving around outside the home and other buildings
d465 Moving around using equipment
d470 Using transportation
d475 Driving
d510 Washing oneself
d520 Caring for body parts
d5300 Regulating urination
d5301 Regulating defecation
d5302 Menstrual care
d540 Dressing
d550 Eating
d560 Drinking
d570 Looking after one’s health
d610 Acquiring a place to live
d620 Acquisition of goods and services
d630 Preparing meals
d640 Doing housework
d660 Assisting others
d760 Family relationships
d770 Intimate relationships
d850 Remunerative employment

88

d870 Economic self-sufficiency
d920 Recreation and leisure
d930 Religion and spirituality
e110 Products or substances for personal consumption
e115 Products and technology for personal use in daily living
e120 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
Transportation
e125 Products and technology for communication
e130 Products and technology for education
e135 Products and technology for employment
e140 Products and technology for culture, recreation and sport
e150 Design, construction and building products and technology of buildings
for public use
e155 Design, construction and building products and technology of buildings
for private use
e165 Assets
e310 Immediate family
e315 Extended family
e320 Friends
e325 Acquaintances, peers, colleagues, neighbours and community members
e330 People in positions of authority
e340 Personal care providers and personal assistants
e355 Health professionals
e360 Other professionals
e410 Individual attitudes of immediate family members
e415 Individual attitudes of extended family members
e420 Individual attitudes of friends
e425 Individual attitudes of acquaintances, peers, colleagues, neighbours and
community members
e440 Individual attitudes of personal care providers and personal assistants
e450 Individual attitudes of health professionals
e460 Societal attitudes
e515 Architecture and construction services, systems and policies
e525 Housing services, systems and policies
e540 Transportation services, systems and policies
e555 Associations and organizational services, systems and policies
e570 Social security services, systems and policies
e575 General social support services, systems and policies
e580 Health services, systems and policies
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s12000 Cervical spinal cord
s12001 Thoracic spinal cord
s12002 Lumbosacral spinal cord
s12003 Cauda equina
s1201 Spinal nerves
s430 Structure of respiratory systém
s610 Structure of urinary systém
s710 Structure of head and neck region
s720 Structure of shoulder region
s730 Structure of upper extremity
s740 Structure of pelvic region
s750 Structure of lower extremity
s760 Structure of trunk
s810 Structure of areas of skin

Tabulka č. 9: MKF Core Set pro spinální pacienty v pos-takutním stadiu - UCELENÝ. Zdroj:
http://www.icf-core-sets.org/.
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MKF Core Set pro spinální pacienty v post-akutním stádiu - ZKRÁCENÝ
MKF kód + popis v angličtině
b152 Emotional functions
b280 Sensation of pain
b440 Respiration functions
b525 Defecation functions
b620 Urination functions
b730 Muscle power functions
b735 Muscle tone functions
b810 Protective functions of the skin
d410 Changing basic body position
d420 Transferring oneself
d445 Hand and arm use
d450 Walking
d510 Washing oneself
d530 Toileting
d540 Dressing
d550 Eating
d560 Drinking
e115 Products and technology for personal use in daily living
e120 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
transportation
e310 Immediate family
e340 Personal care providers and personal assistants
e355 Health professionals
s120 Spinal cord and related structures
s430 Structure of respiratory system
s610 Structure of urinary system

Tabulka č. 10: MKF Core Set pro spinální pacienty v pos-takutním stadiu - ZKRÁCENÝ. Zdroj:
http://www.icf-core-sets.org/.
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MKF Core Set pro spinální pacienty v chronickém stádiu -UCELENÝ
b126 Temperament and personality functions
b130 Energy and drive functions
b134 Sleep functions
b152 Emotional functions
b260 Proprioceptive function
b265 Touch function
b270 Sensory functions related to temperature and other stimuli
b28010 Pain in head and neck
b28011 Pain in chest
b28012 Pain in stomach or abdomen
b28013 Pain in back
b28014 Pain in upper limb
b28015 Pain in lower limb
b28016 Pain in joints
b2803 Radiating pain in a dermatome
b2804 Radiating pain in a segment or region
b420 Blood pressure functions
b440 Respiration functions
b445 Respiratory muscle functions
b455 Exercise tolerance functions
b525 Defecation functions
b530 Weight maintenance functions
b550 Thermoregulatory functions
b610 Urinary excretory functions
b6200 Urination
d4105 Bending
d4106 Shifting the body's centre of gravity
d415 Maintaining a body position
b6201 Frequency of urination
b6202 Urinary continence
b640 Sexual functions
b660 Procreation functions
b670 Sensations associated with genital and reproductive functions
b710 Mobility of joint functions
b715 Stability of joint functions
b720 Mobility of bone functions
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b730 Muscle power functions
b735 Muscle tone functions
b740 Muscle endurance functions
b750 Motor reflex functions
b760 Control of voluntary movement functions
b770 Gait pattern functions
b780 Sensations related to muscles and movement functions
b810 Protective functions of the skin
b820 Repair functions of the skin
b830 Other functions of the skin
b840 Sensation related to the skin
d155 Acquiring skills
d230 Carrying out daily routine
d240 Handling stress and other psychological demands
d345 Writing messages
d360 Using communication devices and techniques
d4100 Lying down
d4102 Kneeling
d4103 Sitting
d4104 Standing
d4105 Bending
d4106 Shifting the body's centre of gravity
d415 Maintaining a body position
d420 Transferring oneself
d430 Lifting and carrying objects
d4400 Picking up
d4401 Grasping
d4402 Manipulating
d4403 Releasing
d4450 Pulling
d4451 Pushing
d4452 Reaching
d4453 Turning or twisting the hands or arms
d4454 Throwing
d4500 Walking short distances
d4501 Walking long distances
d4502 Walking on different surfaces
d4503 Walking around obstacles
d455 Moving around
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d4600 Moving around within the home
d4601 Moving around within buildings other than home
d4602 Moving around outside the home and other buildings
d465 Moving around using equipment
d470 Using transportation
d475 Driving
d510 Washing oneself
d520 Caring for body parts
d5300 Regulating urination
d5301 Regulating defecation
d5302 Menstrual care
d540 Dressing
d550 Eating
d560 Drinking
d570 Looking after one’s health
d610 Acquiring a place to live
d620 Acquisition of goods and services
d630 Preparing meals
d640 Doing housework
d650 Caring for household objects
d660 Assisting others
d720 Complex interpersonal interactions
d750 Informal social relationships
d760 Family relationships
d770 Intimate relationships
d810 Informal education
d820 School education
d825 Vocational training
d830 Higher education
d840 Apprenticeship (work preparation)
d845 Acquiring, keeping and terminating a job
d850 Remunerative employment
d870 Economic self-sufficiency
d910 Community life
d920 Recreation and leisure
d940 Human rights
e110 Products or substances for personal consumption
e115 Products and technology for personal use in daily living
e120 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
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transportation
e125 Products and technology for communication
e130 Products and technology for education
e135 Products and technology for employment
e140 Products and technology for culture, recreation and sport
e150 Design, construction and building products and technology of buildings
e155 Design, construction and building products and technology of buildings
e160 Products and technology of land development
e165 Assets
e310 Immediate family
e315 Extended family
e320 Friends
e325 Acquaintances, peers, colleagues, neighbours and community members
e330 People in positions of authority
e340 Personal care providers and personal assistants
e355 Health professionals
e360 Other professionals
e410 Individual attitudes of immediate family members
e415 Individual attitudes of extended family members
e420 Individual attitudes of friends
e425 Individual attitudes of acquaintances, peers, colleagues, neighbours and
e440 Individual attitudes of personal care providers and personal assistants
e450 Individual attitudes of health professionals
e455 Individual attitudes of health-related professionals
e460 Societal attitudes
e465 Social norms, practices and ideologies
e510 Services, systems and policies for the production of consumer goods
e515 Architecture and construction services, systems and policies
e525 Housing services, systems and policies
e530 Utilities services, systems and policies
e535 Communication services, systems and policies
e540 Transportation services, systems and policies
e550 Legal services, systems and policies
e555 Associations and organizational services, systems and policies
e570 Social security services, systems and policies
e575 General social support services, systems and policies
e580 Health services, systems and policies
e585 Education and training services, systems and policies
e590 Labour and employment services, systems and policies
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s12000 Cervical spinal cord
s12001 Thoracic spinal cord
s12002 Lumbosacral spinal cord
s12003 Cauda equina
s1201 Spinal nerves
s430 Structure of respiratory system
s610 Structure of urinary system
s720 Structure of shoulder region
s7300 Structure of upper arm
s7301 Structure of forearm
s7302 Structure of hand
s7500 Structure of thigh
s7501 Structure of lower leg
s7502 Structure of ankle and foot
s760 Structure of trunk
s8102 Skin of upper extremity
s8103 Skin of pelvic region
s8104 Skin of lower extremity
s8105 Skin of trunk and back

Tabulka č. 11: MKF Core Set pro spinální pacienty v pos-takutním stadiu. Zdroj: http://www.icfcore-sets.org/.
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b152 Emotional functions
b280 Sensation of pain
b525 Defecation functions
b620 Urination functions
b640 Sexual functions
b710 Mobility of joint functions
b730 Muscle power functions
b735 Muscle tone functions
b810 Protective functions of the skin
d230 Carrying out daily routine
d240 Handling stress and other psychological demands
d410 Changing basic body position
d420 Transferring oneself
d445 Hand and arm use
d455 Moving around
d465 Moving around using equipment
d470 Using transportation
d520 Caring for body parts
d530 Toileting
d550 Eating
e110 Products or substances for personal consumption
e115 Products and technology for personal use in daily living
e120 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and transportation
e150 Design, construction and building products and technology of buildings for public use
e155 Design, construction and building products and technology of buildings for private use
e310 Immediate family
e340 Personal care providers and personal assistants
e355 Health professionals
e580 Health services, systems and policies
s120 Spinal cord and related structures
s430 Structure of respiratory system
s610 Structure of urinary system
s810 Structure of areas of skin

Tabulka č. 12: MKF Core Set pro spinální pacienty v chronickém stádiu - ZKRÁCENÝ. Zdroj:
http://www.icf-core-sets.org/.
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6.10 CORE SET PRO PRACOVNÍ REHABILITACI
MKF Core Set pro pracovní rehabilitaci - KOMPLEXNÍ
d155 Acquiring skills
d160 Focusing attention
d163 Thinking
d166 Reading
d170 Writing
d172 Calculating
d175 Solving problems
d177 Making decisions
d210 Undertaking a single task
d220 Undertaking multiple tasks
d230 Carrying out daily routine
d240 Handling stress and other psychological demands
d310 Communicating with - receiving - spoken messages
d315 Communicating with - receiving - nonverbal messages
d350 Conversation
d360 Using communication devices and techniques
d410 Changing basic body position
d415 Maintaining a body position
d430 Lifting and carrying objects
d440 Fine hand use
d445 Hand and arm use
d450 Walking
d455 Moving around
d465 Moving around using equipment
d470 Using transportation
d475 Driving
d530 Toileting
d540 Dressing
d570 Looking after one’s health
d710 Basic interpersonal interactions
d720 Complex interpersonal interactions
d740 Formal relationships
d820 School education
d825 Vocational training
d830 Higher education
d840 Apprenticeship (work preparation)
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d845 Acquiring, keeping and terminating a job
d850 Remunerative employment
d855 Non-remunerative employment
d870 Economic self-sufficiency
e11001 Drugs
e115 Products and technology for personal use in daily living
e120 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
e125 Products and technology for communication
e130 Products and technology for education
e135 Products and technology for employment
e150 Design, construction and building products and technology of buildings for public
e155 Design, construction and building products and technology of buildings for private
e225 Climate
e240 Light
e250 Sound
e260 Air quality
e310 Immediate family
e320 Friends
e325 Acquaintances, peers, colleagues, neighbours and community members
e330 People in positions of authority
e340 Personal care providers and personal assistants
e355 Health professionals
e360 Other professionals
e430 Individual attitudes of people in positions of authority
e450 Individual attitudes of health professionals
e460 Societal attitudes
e465 Social norms, practices and ideologies
e525 Housing services, systems and policies
e535 Communication services, systems and policies
e540 Transportation services, systems and policies
e550 Legal services, systems and policies
e555 Associations and organizational services, systems and policies
e565 Economic services, systems and policies
e570 Social security services, systems and policies
e580 Health services, systems and policies
e585 Education and training services, systems and policies
e590 Labour and employment services, systems and policies
b117 Intellectual functions
b126 Temperament and personality functions
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b130 Energy and drive functions
b134 Sleep functions
b140 Attention functions
b144 Memory functions
b152 Emotional functions
b160 Thought functions
b164 Higher-level cognitive functions
b210 Seeing functions
b230 Hearing functions
b235 Vestibular functions
b280 Sensation of pain
b455 Exercise tolerance functions
b730 Muscle power functions
b740 Muscle endurance functions
b810 Protective functions of the skin

Tabulka č. 13: MKF Core Set pro pracovní rehabilitaci - ZKRÁCENÝ. Zdroj: http://www.icf-coresets.org/.

MKF Core Set pro pracovní rehabilitaci - ZKRÁCENÝ
Activities & Participation (6)
d155 Acquiring skills
d240 Handling stress and other psychological demands
d720 Complex interpersonal interactions
d845 Acquiring, keeping and terminating a job
d850 Remunerative employment
d855 Non-remunerative employment Environmental Factors (4
e310 Immediate family
e330 People in positions of authority
e580 Health services, systems and policies
e590 Labour and employment services, systems and policies Body Functions
b130 Energy and drive functions
b164 Higher-level cognitive functions
b455 Exercise tolerance functions

Tabulka č. 14: MKF Core Set pro pracovní rehabilitaci - ZKRÁCENÝ. Zdroj: http://www.icf-coresets.org/.
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