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Úvod 
Pro rehabilitaci osob se zdravotním po-

stižením má jejich medicínská diagnóza, 
se kterou k rehabilitačnímu lékaři přichá-
zejí, pouze velmi omezený smysl. Daleko 
významnější je hodnocení stupně funkční 
poruchy, což se může provádět v souhla-
se s mezinárodní klasifikací IC IDH na 
třech úrovních, tedy na úrovni orgánu (im-
pairment), na úrovni celého jedince (di-
sability) a na úrovni rolí, které hraje jedi-
nec ve společnosti (handicap). 

V zahraničí se klade na diagnostiku 
v rámci rehabilitačního lékařství značný 
důraz, protože se touto cestou sleduje stav 
pacienta, účinek rehabilitačního úsilí a je 
to také významná argumentace pro to, aby 
pojišťovny rehabilitační péči hradily. Je 
snaha používané diagnostické prostředky 
jednak rozšiřovat a zdokonalovat, na dru-
hé straně je standardizovat, tak aby se na 
různých pracovištích používaly stejné po-
stupy. Přitom rozlišujeme hodnocení, kte-
ré může být vyjádřeno i slovním popisem, 
a testování (anglicky assessment), kdy se 
výsledky snažíme kvantifikovat. Nový test 
musí být hodnocen na rozsáhlém materiá-
lu osob zdravých i postižených, aby se 

určily jeho vlastnosti, např. validita, sen-
sitivita, proporcionalita. V tom mohou 
rehabilitační odborníci využívat zkušenos-
tí psychologů, kteří mají velmi přísná kri-
téria na nově zaváděné testy. 

V českých podmínkách se již léta pro-
vádí standardizované hodnocení na úrov-
ni orgánu, např. měření rozsahu pohybu 
v kloubech či svalové síly podle svalové-
ho testu. Bohužel ostatní testy, např. 
k hodnocení soběstačnosti, se u nás bud' 
nepoužívají vůbec, anebo jde o testy, vy-
pracované na jednotlivých pracovištích, 
odlišně od jiných pracovišť domácích či 
zahraničních. 

Na Klinice rehabilitačního lékařství 
1. LF UK provádíme od r. 1981 podrob-
né testování vybraných osob s těžším zdra-
votním postižením. V průběhu poslední-
ho roku se snažíme používané metody 
hodnocení znovu posoudit, protože jsme 
byli Ministerstvem zdravotnictví požádá-
ni, abychom svou metodiku nabídli k po-
užívání nově vznikajícím Centrům léčeb-
né rehabilitace. 

Vzhledem k tomu, že značná část našich 
klientů jsou lidé mladí, velmi budeme ví-
tat spolupráci se speciálními pedagogy, 



kteří k nám mohou své žáky doporučit, 
anebo vyjádřit své názory na naše postu-
py, a tím nám pomoci v jejich zdokona-
lování. 

Cíle ergodiagnostického 
testování a dosavadní výsledky 

U osob s těžším zdravotním postižením 
často nastává situace, kdy je nutno podrob-
ně posoudit stupeň funkčního postižení, 
ale také existujících schopností a vnějších 
podmínek a na základě všech údajů určit 
dlouhodobý rehabilitační (lze říci i život-
ní) program. U osob po úrazu (např. po-
ranění míchy) tato situace nastává po ná-
vratu z rehabilitačního ústavu. U dětí, kte-
ré jsou postiženy od časného dětství, ta-
ková situace nastane v období dospívání, 
dejme tomu od 13 do 19 let, kdy se z po-
stiženého dítěte stává postižený dospělý 
a je třeba zvážit např. možnost dalšího 
vzdělávání, budoucího pracovního začle-
nění, možnost samostatného života (tedy 
bydlení bez rodičovské péče), řízení mo-
torového vozidla, vybavení dostupnými 
technickými pomůckami, perspektiva 
partnerských vztahů a založení rodiny. 

Ergodiagnostická jednotka (též labora-
toř) byla založena v r. 1981 jako společ-
né zařízení naší kliniky a podniku META. 
K podrobnému testování byli doporučo-
váni pacienti kliniky, zaměstnanci podni-
ku META, ale postupně také vybraní svě-
řenci Jedličkova ústavu, pacienti doporu-
čení posudkovými lékaři, jinými odbor-
nými lékaři, v posledních letech také kli-
enti úřadů práce. Od roku 1989 se již pod-
nik META na testování nepodílí. 

Ačkoliv se vžilo označení „ergodiagnos 
tické testování", je pracovní uplatnění jen 
jedním z důvodů a cílů podrobného vyšet-
ření. Stejný význam má i hodnocení so-
běstačnosti, jejíž dosažení často podmi-
ňuje pracovní uplatnění. 

Základním rysem ergodiagnostického 
hodnocení je týmový přístup. Na testová-
ní se podílejí rehabilitační i další lékaři, 
ergoterapeuti, fyzioterapeuti, psycholog, 
sociální pracovnice, protetičtí technici. 
Výsledky referují jednotliví odborníci na 
závěrečném setkání (konferenci) a na zá-
kladě diskuse docházejí k závěrům a do-
poručením pro pacienta (klienta). Podle 
potřeb je pacient pozván, v případě dospí-
vajících i někdo z rodičů, aby doporučení 
vyslechli a mohli se k nim vyjádřit. Vlast-
ním výsledkem hodnocení je pak závěreč-
ná zpráva, obsahující dlouhodobý rehabi-
litační program. 

V mnoha případech pak je pacient 
i v další dlouhodobé péči kliniky, která mu 
pomáhá dlouhodobý program realizovat, 
např. předpisem potřebných pomůcek, 
vystavováním různých doporučení, kont-
rolou kondičního cvičení, které pacient 
pravidelně provádí. Takovým způsobem 
jsou někteří pacienti v kontaktu s klinikou 
deset let i déle (i když nás navštěvují tře-
ba jen jednou za rok). Pochopitelně hlav-
ní zodpovědnost na realisaci rehabilitač-
ního programu má sám pacient. 

Testování probíhalo původně u hospi-
talizovaných pacientů týden, později se 
prodloužilo, v průměru na dva týdny. 
Vzhledem k tomu, že klinika dosud nemá 
vlastní lůžka, hospitalizuje testovaného 



buď a některé jiné klinice Všeobecné fa-
kultní nemocnice, anebo probíhá testová-
ní ambulantně, čímž se jeho trvání často 
prodlužuje. 

V období necelých dvou let (záři 1993 
až červenec 1995) prošlo podrobným er-
godiagnostickým testováním 145 klientů. 
Nejčastěji (ve 34 %) přišli na základě do-
poručení Úřadu práce, dále na podkladě 
požadavku jiných zdravotních zařízení, 
posudkových lékařů, organisací postiže-
ných, na základě požadavku samých po-
stižených či jejich rodičů aj. S rozsáhlejší 
spoluprací s úřady práce souvisí také to, 
že jen 15 % klientů je mladších 20 let. 
V dřívějších letech byl tento podíl pod-
statně větší. 

V 67 % šlo o neurologické diagnózy, 
z toho nejčastěji dětskou mozkovou obr-
nu (14 %), v 16 % o ortopedické diagnó-
zy, v 8 % o interní. 

Schéma prováděných vyšetření 

a) Vyšetření lékaře 
Lékař vyšetří pacienta celkově se zvlášt-

ním zaměřením na pohybový aparát. Dů-
kladnáje anamnéza, která zahrnuje nejen 
historii nemocí a vznik postižení, ale také 
údaje o soběstačnosti, školní a pracovní 
anamnézu, rodinnou a bytovou situaci, 
společenské vazby. Taktně se ptáme na 
partnerské vztahy. 

Lékař na závěr svého vyšetření uváží, 
zda je podrobné ergodiagnostické testo-
vání potřebné a které testy má zahrnovat. 

b) Přístrojové lékařské vyšetření 
Pokud je to možné, provádíme zátěžo-

vé testy, a to nejčastěji na bicyklovém er-
gometru. Při afunkci dolních končetin lze 
provést rumpálovou ergometrii na horních 
končetinách. 

Ve vybraných případech provádíme 
polyelektromyografické vyšetření, např. 
chůze či pracovních poloh, dále vyšetření 
svalové síly pomocí dynamometru. 

Podle potřeby objednáme další vyšet-
ření, na př. EEG, oční, psychiatrické. 

c) Vyšetření psychologa 
Zahrnuje testy rozumových schopností, 

testy osobnosti, případně další specializo-
vané testy, včetně testů přístrojových, za-
měřených především na schopnost ovlá-
dání motorového vozidla. 

d) Vyšetření fyzioterapeutky 
Zahrnuje podle potřeby vyšetření sva-

lového testu, rozsahu pohybu. Posuzuje-
me cvičení, které pacient doposud prová-
děl a navrhujeme cvičení, které bude kom-
penzovat jeho postižení či přetěžování 
pohybového aparátu v průběhu práce. 

Dále hodnotíme stupeň bolesti jako čas-
tou překážku pro pracovní uplatnění. 

e) Vyšetření ergoterapeutky 
Ergoterapeutka představuje významné-

ho odborníka při rehabilitaci postižených 
a také při ergodiagnostickém testování 
zastává podstatnou úlohu. Podle doporu-
čení lékaře provádí tyto testy: 

ae) Tesly soběstačnosti. Používáme 
upravené hodnoceni podle mezinárodní 
klasifikace IC IDH, v poslední době též 
upraveného Barthelova indexu. 

be) Test jemné motoriky. Byl zaveden 



ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem 
v Hrabyni. Hodnotí manipulaci s drobný-
mi předměty, jsou známy časové normy. 

ce) Modelové činnosti. Jde o standardi-
zované činnosti, které pomohou určit 
vlastnosti, potřebné k provádění pracov-
ních úkonů. Např. spojování kancelář-
ských sponek, sčítání čísel, sestavování 
dětských skládanek. V poslední době jsme 
zavedli testy zvedání břemen, které rov-
něž simulují různé pracovní situace. 

de) Vlastni pracovní činnosti. Některé 
pracovní činnosti vyšetřujeme přímo, 
např. psaní na stroji, práce s počítačem, 
montáž elektronických výrobků. 

ee) Posuzování vybavení rehabilitační-
mi a kompenzačními pomůckami. 

fe) Určování pracovních preferencí. 
Zjišťujeme, o jaké typy zaměstnání má 
pacient zájem. 

Při posuzování pracovních předpokla-
dů je velmi důležité, aby nebyl pacient 
hodnocen pouze krátkodobě, ale také 
v průběhu delší pracovní činnosti, trvají-
cí několik hodin až plnou pracovní dobu. 
To lze hodnotit v zácvikové dílně, kde 
pacient pracuje pod vedením instruktora. 
Ten úzce spolupracuje s ergoterapeutka-
mi při výběru hodnocené činnosti. 

0 Vyšetření a intervence sociální pra-
covnice 

Jde o zjišťování situace v rodině, na pra-
covišti, na úřadech. Často pomáhá paci-
entovi získat ty výhody, na které má ná-
rok. 

g) Vyšetření a intervence protetika 
a protetických techniků 

Posouzení vhodnosti, výroba či úprava 
protéz, ortéz, individuálně vyráběných 
technických pomůcek. 

Závěr 
Vzhledem k rozsahu článku a odborné-

mu zaměření časopisu nebylo možno po-
pisovat podrobně jednotlivé části vyšet-
ření. V současné době probíhá přehodno-
cování užívaných testů a rozšiřování na-
bídky. 

Program kliniky se má také změnit 
v průběhu letošního roku, kdy se bude ot-
vírat lůžková část kliniky v Proteticko-re-
habilitačním centru v Praze-Roztylech. To 
umožní přijímat i mimopražské pacienty 
k ergodiagnostickému pobytu a během 
krátké hospitalizace naplánovat intenziv-
ní diagnosticko-léčcbný program. I přitom 
budeme rádi úzce spolupracovat se 
speciálními pedagogy. 
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