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Příloha č. 1 – Hlavní principy SFBT
Když to není rozbité, nespravuj to. Pokud neexistuje problém, není terapie potřebná. (Neukrug,
2010)
Když to funguje, dělej toho víc. Role terapeuta je v povzbuzování pacienta v tom, co už funguje,
a v pomoci udržet změny, kterých se mu podařilo dosáhnout.
Když to nefunguje, dělej něco jiného. Pokud v pacientově životě nebo při terapeutické práci něco
nefunguje, není smyslem stále to opakovat, dokud to nezafunguje, ale opustit to a najít jiné
fungující řešení.
Malé kroky mohou vést k velkým změnám. SFBT stojí na přesvědčení, že jakákoliv malá změna
může vyvolat další větší změnu. (De Shazer a kol., 2011)
Řešení se nutně nemusí vztahovat k problému. SFBT se zaměřuje především na přítomnost
a budoucnost a na hledání řešení, ne rozvíjení problému.
Jazyk užívaný k rozvoji řešení se odlišuje od jazyka, jímž se popisuje problém. V jazyce popisujícím
řešení se objevuje více prvků pozitivních (nadějných) a takový jazyk poukazuje
na pomíjivost problému.
K žádným problémům nedochází neustále; vždy existují výjimky, kterých lze využít. Lidé mohou
mluvit o výjimkách svých problémů, které vedou k malých změnám. (Zatloukal, nedatováno)
Budoucnost lze vytvářet i o ní vyjednávat. Lidé nejsou uzamčeni ve svých předchozích životních
rolích. Lidé si mohou svůj život vytvářet podle svých představ a budoucnost je nadějná. (De Shazer
a kol., 2011)

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas

Informovaný souhlas
Pro výzkumný projekt: Bakalářská práce – Ergoterapie v adiktologii
Období realizace: únor 2019
Řešitelé projektu: Andrea Rybárová
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je na základě
rozhovorů s pracovníky ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze vytvořit: je vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí
na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK
a VFN v Praze. Sběr dat pro potřeby výzkumu bakalářské práce je realizován formou přibližně
třiceti minutového rozhovoru, který je anonymní a jehož obsah bude použit pouze ke studijním
a vědeckým účelům. Rozhovor bude nahráván a následně zpracován. Zvukový záznam rozhovoru
nebude poskytnut třetím stranám a po přepsání bude vymazán. Transkripce bude přístupná pouze
komisi u obhajoby bakalářské práce, jinak nikomu až na části citovány v textu práce, který bude
volně dostupný online. Z účasti na studii pro Vás nevyplývají žádná rizika. Pokud s účastí na
projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže uvedeným prohlášením.
Prohlášení
Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu mne informovala
o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu
používány, podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na projektu vyplývají.
Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že výsledky
výzkumu mohou být anonymně publikovány.
Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a jsem
možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a potřebné vědět. Na
tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informován/a, že mám
možnost kdykoliv od spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu.

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž jeden obdrží moje osoba a druhý řešitel projektu.
Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu:_________________________________________
V_____________________dne:_________________________________________________

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu: ______________________________________
V_____________________________dne:__________________________________________

Příloha č. 3 – Dotazník zájmů

Zdroj: informační bulletin 1/2009, České asociace ergoterapeutů

Příloha č. 4 – Struktura dne

Zdroj: informační bulletin 1/2009, Česká asociace ergoterapeutů

Příloha č. 5 – Seznam otázek pro respondenty
1) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVIŠTĚ
a. Kolik je na ženském lůžkovém oddělení hospitalizováno pacientek?
b. S jakými druhy závislostí se na ženském lůžkovém oddělení pacientky léčí?
c. Jsou hospitalizovaným pacientkám diagnostikovány duální diagnózy?
d. Mají hospitalizované pacientky diagnostikovány jiné důležité diagnózy?
e. Kdo tvoří multidisciplinární tým na ženském lůžkovém oddělení?
f. Kolik je na ženském lůžkovém oddělení terapeutických místností?
g. Mohou ambulantní pacientky docházet a účastnit se programu ženského lůžkového
oddělení?
h. Mohou pacientky hospitalizované na ženském lůžkovém oddělení docházet a účastnit se
ambulantního programu?
i. Je nebo v minulosti byl, na ženském lůžkovém oddělení zaměstnaný ergoterapeut?
2) PŘEDSTAVA ZAMĚSTNANCŮ O ERGOTERAPII
a. Setkali jste se ve své praxi již s oborem ergoterapie?
V případě záporné odpovědi na tuto otázku popíši dotazovanému cíle a oblasti ergoterapeutické
intervence.
Následující otázky budu pokládat pouze při kladné odpovědi.
b. Mohli byste se pokusit ergoterapii definovat vlastními slovy?
c. V jaké oblasti může podle Vás ergoterapeut pracovat?
3) ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY PRACOVIŠTĚ PRO PRÁCI ERGOTERAPEUTA
a. Byla by ergoterapie na lůžkovém oddělení potřebná? Pokud ano, v jaké oblasti?
b. Bylo by v rámci denního programu pacientek místo na ergoterapii? Pokud ano, bylo by
možné provádět ergoterapii individuální nebo skupinovou? Pokud ne, bylo by možné
ergoterapii provádět ambulantně?
c. Jaký časový interval by mohl být poskytnut na ergoterapii? Konkrétně, jaký časový interval
na ergoterapii individuální, jaký časový interval na ergoterapii skupinovou?

d. Byla by na ženském lůžkovém oddělení místnost pro práci ergoterapeuta? Konkrétně, byly
by prostory pro ergoterapii individuální, ergoterapii skupinovou? Pokud ne, bylo by možné
ergoterapii provádět ambulantně?
4) PROBLEMATICKÉ OBLASTI PACIENTEK NA ŽENSKÉM LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
KLINIKY ADIKTOLOGIE
a. Mají pacientky potíže v oblasti výkonu všedních denních činností? Všední denní činnosti
souvisí s osobní péči, patří sem: koupání, vyměšovaní, oblékaní, příjem jídla, stravovaní,
funkční mobilita, používaní kompenzačních nebo jiných pomůcek, osobní hygiena a péče
o vzhled, spánek a odpočinek, hygiena a WC. Pokud ano, ve které konkrétní činnosti a jak
jsou problémy řešeny?
b. Mají pacientky potíže v oblasti výkonu instrumentálních všedních denních činností?
Instrumentálními činnostmi jsou činnosti komplexní, orientující se na fungování člověka v
prostředí. Patří sem například: péče o další osoby, výchova dítěte, péče o domácí zvířata,
funkční komunikace, mobilita v komunitě, spravování financí, péče o zdraví a bezpečnost,
údržba domácnosti, příprava jídla, úklid a nakupování? Pokud ano, ve které konkrétní
činnosti a jak jsou problémy řešeny?
c. Mají pacientky potíže v oblasti zaměstnání/práce (hledání, získání práce, výkon povolání)?
Pokud ano, ve které konkrétní oblasti a jak jsou problémy řešeny?
d. Mají pacientky potíže v oblasti trávení volného času? Pokud ano, ve které konkrétní oblasti
a jak jsou problémy řešeny?
e. Mají pacientky potíže v oblasti sociální participace? Pokud ano, ve které konkrétní oblasti
a jak jsou problémy řešeny?

Příloha č. 6 – Návrh formuláře na vstupní vyšetření

VSTUPNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ
Datum a čas vyšetření:
Jméno pacienta:
Jméno vyšetřujícího:

Datum narození:

Diagnóza:
Nynější onemocnění:

Osobní anamnéza: (osobní onemocnění, úrazy, operace, deprese, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, atd.)

Toxikologická anamnéza: (typ návykové látky, způsob aplikace, doba užívání, psychiatrické obtíže, atd.)

Symptomy závislosti:(zanedbávání zálib, bažení, kontrola nad užíváním, odvykací stav, tělesné a jiné obtíže spojené s
abúzem, atd.)

Rodinná anamnéza: (užívání návykových látek v rodině, nelátkové závislosti v rodině)

Školní anamnéza:
Stupeň dosaženého vzdělání:(bez vzdělání, základní, střední, vysokoškolské)
Typ školy:
Obor:

Pracovní anamnéza:
Současné/poslední zaměstnání:
Náplň práce:
Další pracovní zkušenosti:
Pracovní dovednosti: (kurzy, certifikáty, atd.)

Sociální anamnéza:
Rodinný stav:
Děti:
Sdílení domácnosti:
Sociální příspěvky:(PN, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, rodičovský příspěvek, přídavky na
dítě, ZP, ZTP, ZTP/P, atd.)

Důchod:(starobní, invalidní, vdovský)
Jiný příjem:
Konflikt se zákonem:

Bytová situace:
Současný pobyt: ,
Typ bydlení:(dům, byt, sociální byt, ubytovna, domov důchodců, atd.)
Financování bydlení: (podnájem, vlastní bydlení, financuje sám, nefinancuje)
Patro:

Výtah:

Bariéry: (v interiéru, v exteriéru)
Provedené úpravy:
Dostupnost služeb:

Schody před domem:

Schody v domě:

Režim dne - týden: (viz: příloha struktura dne)
Pravidelnost:
Spánek:
Aktivity během dne:
Režim dne - víkend/volný den: (viz: příloha struktura dne)
Pravidelnost:
Spánek:
Aktivity během dne:

Zájmové činnosti: (viz: příloha Dotazník zájmů)

Cíl pacienta: (viz: příloha COPM)

Smysly: (bpn, porucha, pomůcka)

Orientační hodnocení kognitivních a psychosociálních funkcí:
Subjektivní potíže:
Psychomotorické tempo:(v normě, zrychlené, zpomalené)
Spolupráce:(adekvátní, neadekvátní, odmítá)
Komunikace:(komunikující, nekomunikující, jiná porucha)
Psaní:
Čtení:

Počítání:
Poznámky:
Výsledky Montrealského kognitivního test (MoCA):
Zrakově-konstrukční schopnosti/Exekutivní funkce:
z 5 bodů
Pojmenování:
ze 3 bodů
Pozornost:
ze 6 bodů
Řeč:
ze 3 bodů
Abstrakce:
ze 2 bodů
Paměť – oddálené vybavení:
z 5 bodů
Orientace:
ze 6 bodů
+ body za počet let vzdělání:
Celkový počet bodů:
z 30 bodů (Pásmo normy se pohybuje od 26
bodů)

Poznámky:

Hodnocení soběstačnosti/ADL
Výsledky Indexu Barthelové**
S pomocí
Samostatně
1. Jedení (pokud potřebuje jídlo nakrájet = pomoc)
2. Přesun z invalidního vozíku na lůžko a zpět
(včetně posazení na lůžku)
3. Osobní hygiena (umytí obličeje, učesání,
oholení, vyčištění zubů)
4. Posazení se na toaletu a vstání z ní (manipulace
s oděvem, utření, spláchnutí)
5. Koupání nebo sprchování
6. Chůze na rovném povrchu (nebo pokud není
schopen/schopna chodit, pohánění invalidního
vozíku)
*skóruje pouze tehdy, pokud není
schopen/schopna chodit
7. Chůze do schodů a ze schodů
8. Oblékání (včetně zavazování tkaniček, zapínání
zipů
9. Ovládání stolice
10. Ovádání močení
Celkový součet (0-100)
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Vyhodnocení stupně závislosti v základních denních aktivitách
0 - 40 bodů – vysoce závislý v bazálních všedních činnostech
41 - 60 bodů – závislost středního stupně
61 - 95 bodů – závislost lehčího stupně
100 bodů
– nezávislý

Hodnocení instrumentálních všedních denních činností/IADL***
Výsledky testu instrumentálních všedních denních činností
Činnost :

Hodnocení :

Bodové
skóre:

1. telefonování

vyhledá samostatně číslo, vytočí je
zná několik čísel, odpovídá na zavolání
nedokáže použít telefon
cestuje samostatně dopravním prostředkem
cestuje, je-li doprovázen
vyžaduje pomoc druhé osoby, speciálně upravený vůz apod.
dojde samostatně nakoupit
nakoupí s doprovodem a radou druhé osoby
neschopen bez podstatné pomoci
uvaří samostatně celé jídlo
jídlo ohřeje
jídlo musí být připraveno druhou osobou
udržuje domácnost s výjimkou těžkých prací
provede pouze lehčí práce nebo neudrží přiměřenou čistotu
potřebuje pomoc při většině prací nebo se práce v
domácnosti neúčastní
provádí samostatně a pravidelně
provede pod dohledem
vyžaduje pomoc, neprovede
samostatně v určenou dobu správnou dávku, zná názvy léků
užívá, jsou-li připraveny a připomenuty
léky musí být podány druhou osobou
spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a výdaje
zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc se složitějšími
operacemi
neschopen bez pomoci zacházet s penězi

10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

2. transport
3. nakupování
4. vaření
5. domácí práce

6. práce kolem
domu
7. užívání léků
8. finance

Celkový počet bodů:
0 - 40 bodů
závislý v IADL
45 - 70 bodů
částečně závislý v IADL
80 bodů
nezávislý v IADL

10
5
0
10
5
0
10
5
0

Kompenzační pomůcky (pro lokomoci, ADL, komunikaci, atd.)

Závěr:
Ze vstupního ergoterapeutického vyšetření vyplývají tyto závěry pro další intervenci:
Režim dne:
Zájmové činnosti:
Kognitivní a psychosociální funkce orientačně:
Soběstačnost:(ADL/IADL)
Cíle:
Předběžný plán:
Testy: MoCA
BI
IADL
**Barthel Index MedCh, 1965, Maryland State Med Journal 1965, 14:56-61.
Barthel Index – Czech Republic/Czech – Version 2016
*** Podle: Lawton, M. P., Brody, E. M.: Gerontologist, 1969, s. 179-185.
Lawton, M. P.: Psychopharm. Bull., 24, 1988, s. 609-614.
Topinková, E., Neuwirth, J.: Geriatrie pro praktického lékaře. Grade, Praha 1995.

