1.1 Dotazník č.1

DOTAZNÍK
Období aktivizace pacienta: akutní / subakutní / chronické
Typ zařízení: zdravotnické / sociální
Počet přijatých pacientů po CMP na vašem oddělení za 1 rok:
1. Mají pacienti po CMP obavy z návratu k řízení automobilu a v jaké fázi
ergoterapeutické intervence se o toto téma zajímají?
2. Je řízení automobilu předmětem Vašeho ergoterapeutického vyšetření?
3. Jaké otázky na téma vrácení se k řízení automobilu Vám pacienti nejčastěji
kladou?
4. Jaké další informace a kontakty pacientům poskytujete?
5. Z jakých zdrojů jste získali vědomosti k danému tématu (odborná
literatura/vzdělávací programy/konference/interdisciplinární tým/online
zdroje/…)?
6. Odkazujete pacienty na specializovaná pracoviště (př. autoškoly s možností
kondičních jízd, simulátoru,…)?
7. Jakou terapii volíte nebo byste zvolili, pokud by pacientovým cílem bylo vrátit
se k řízení automobilu? (uveďte prosím konkrétní příklady motorického a
kognitivního tréninku)
8. Využíváte nějaké standardizované nebo jiné testy pro zjištění potenciálu k řízení
automobilu? A jaké?
9. Zapojujete se do procesu úpravy automobilu, popřípadě jakým způsobem?

10. S kým spolupracujete v rámci interdisciplinárního týmu při řešení otázek
týkajících se návratu k řízení automobilu a jak spolupráce probíhá?
Děkuji za vyplnění dotazníku.
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1.2 Dotazník č.2

QUESTIONNAIRE
Phase of care: acute / subacute / chronic
Type of service: health / social
The number of admitted patients after stroke to your department for one year: ________
1. Do have patients fears of a return to driving a car after stroke? At what stage of the
occupational therapy intervention are they interested in this topic?
2.

Is driving a car a subject of your occupational therapy examination?

3. What kind of questions about returning to drive a car do the patients ask you most
often?
4.

Which other information and contacts do you provide to your patients?

5. From what sources did you gain knowledge of the subject (literature/ education
programs/conferences/interdisciplinary team/online resources/…)?
6. Do you refer the patients to specialised workplaces (such as driving school, the
simulator, ...)?
7. What treatment did you choose or would chose if the patient's goal is to return to
driving a car (please provide specific examples of motor and cognitive training)?
8. Do you use any standard or other tests to determine the potential for driving a car?
Which one?
9. Do you engage in the process of adaptation of a car for patients after stroke (in what
way)?
10. With who do you work for an interdisciplinary team to resolve issues related to the
return to driving a car? How is collaboration carried out?
Thank you for completing the questionnaire
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