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Příloha 2
Vážení fyzioterapeuté,
chtěla bych vás poprosit o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad mojí
bakalářské práce. Jmenuji se Ivana Jůzová a jsem studentkou 3. ročníku
fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Výsledky dotazníku by měly sloužit jako ukazatel nejčastějších obtíží pohybového
aparátu v závislosti na výkonu povolání fyzioterapeuta. Na základě těchto
poznatků bych chtěla poukázat na možný způsob prevence těchto problémů.
Dotazníky jsou zcela anonymní a budou sloužit pouze pro studijní účely.
Pokyny k vyplnění dotazníku:
Vyplnění dotazníku vám nezabere více než deset minut. Předem děkuji za váš
čas, který nad dotazníkem strávíte! Vyplněný dotazník prosím vložte do
připravené obálky a PEČLIVĚ ZALEPTE! Obálku prosím vraťte tomu, od koho jste
dotazník obdrželi.
- vámi vybranou možnost prosím zřetelně zakroužkujte
- u otázky 6 a 12 je možné zakroužkovat i více odpovědí
- do tabulky vyznačte vaši odpověď křížkem do příslušné kolonky a při
vyplňování se řiďte dle legendy uvedené u první tabulky
- pro případ dotazu či zájmu o výsledek průzkumu zde uvádím moji e-mailovou
adresu: ijuzova@seznam.cz

Díky za váš čas.
Ivana Jůzová
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Dotazník ke zjištění nejčastějších obtíží spojených s prací
v oboru fyzioterapie
část A: OA
1) věk: …… let
2) pohlaví:

a) muž

b) žena

3) Jaká je délka Vaší praxe v oboru fyzioterapie? ……..let
část B: BOLEST
4) Trpíte bolestmi pohybového aparátu?
a) ne

b)ano

5) Jaká je lokalizace Vaší bolesti?
Legenda:
napište počet dní, ve kterých se bolest v minulém roce objevila (do tabulky
pouze písmeno):
- do sloupečku s intenzitou bolesti vyplňte prosím čísla:
0- žádná bolest 1 – mírná bolest 2- středně silná bolest 3- silná bolest

HK
rameno
loket
předloktí
zápěstí
prsty

PÁTEŘ
krční
hrudní
bederní

DK
kyčel
koleno
kotník

nemám
bolesti ANO vlevo

nemám
bolesti ANO

délka trvání intenzita
bolesti
bolesti
vpravo (A, B, C)
(0, 1, 2, 3)

délka trvání bolesti
(A, B, C)

nemám
bolesti ANO vlevo

intenzita bolesti
(0, 1, 2, 3)

délka
bolesti
vpravo (A, B, C)

trvání intenzita
bolesti
(0, 1, 2, 3)
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6) Uveďte činnosti, polohy či pracovní podmínky vyvolávající Vaši bolest:
a) dlouhodobý sed

b) dlouhodobý stoj

c) chůze

d) předklon trupu

e) větší tělesná námaha

f) zvedání pacientů

g) nedostatek prostoru

h) jiné podmínky…………………………

7) V kolika letech se u Vás vyskytly první obtíže? ve ………….letech
8) Navštívil/a jste kvůli svým bolestem lékaře?
a) ne

b) ano- uveďte kvůli kterým?………………………………………

Část C: CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI
9) Při výkonu svého povolání strávím většinu času:
a) převážně vstoje
b) střídavě vstoje a vsedě
c) převážně vsedě
10) Náročnost (intenzita) fyzických požadavků v průběhu typického pracovního
dne:
činnost
ne
zvedání/přenášení
těžkých
předmětů
zvedání/přenášení osob
držení osob
práce s nároky na zatížení
rukou
chození
stání
sezení
předklon trupu
předklon hlavy

nízká
náročnost

jiné
náročné
(přetěžující)
…………………………………………………………………………………

střední

vysoká

činnosti:

11) Myslíte si, že pracujete z ergonomického hlediska správně a chráníte tak
svůj pohybový aparát?
a)ne

b) ano
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12) Pokud ne, z jakého důvodu k tomu dochází?
a)

nevhodné lehátko

b)

nedostatek pracovního prostoru

c)

nevhodný či chybějící pracovní stůl

d)

nevhodná pracovní židle

e)

nedostatek pracovních
…………………………

f)

vysoká intenzita práce, nedostatek času

g)

jiný
důvod……………………………………………………………………………………………….

pomůcek

či

vybavení

–

jakých?

část D: DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY
13) Máte pocit, že jste ve stresu?
a) ne

b) ano

14) Co Vás nejvíce stresuje?
a) problémy doma b) problémy v práci c) zdravotní obtíže
d) jiné ………………………………………………………………………………………………..
15) Věnujete se ve volném čase sportu?
a) ne

b) rekreačně

c) 1x týdně

d) 2x a vícekrát týdně

O jaký sport jde? : ……………………………………………………………………………

Ještě jednou děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů a to nejen při Vaší práci !
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