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Příloha 1: Testy, vyhodnocovací tabulky  
 
V rámci komplexního vyšetření pacienta po amputaci na DK lze využít testů používaných i u jiných 
diagnostických stavů. Mezi takové patří např.: 
 
Tabulka 2: Protokol – Test Barthelové 
 

Činnost  Skóre  Popis  

Příjem potravy  10 
Soběstačný. Umí použít příbor nebo pomůcky, přijímá 
potravu v přiměřeném čase. 

5 Potřebuje pomoc (např. jídlo nakrájet). 

Koupání 5 Dokáže bez pomoci. 

Péče o zevnějšek 5 
Myje si obličej, češe si vlasy, čistí si zuby, holí se 
(u elektrického strojku zvládne zástrčku). 

Oblékání  
10 

Soběstačný. Obuje si boty, ovládá zipové uzávěry, zapne 
sponky. 

5 
Potřebuje pomoc, alespoň polovinu činností dokáže 
v přiměřeném čase. 

Ovládání kone čníku  
10 Není inkontinentní. V případě potřeby umí použít čípek nebo 

klyzma. 

5 
Občas problémy nebo potřebuje pomoc s podáním čípku 
nebo klyzmatu. 

Ovládání mo čení 10 
Bez problémů. V případě potřeby umí sám použít pomůcky 
ke sběru moči.  

5 Občas problémy nebo potřebuje pomoci s pomůckami. 

Přesun WC  
10 

Soběstačný včetně použití podložní mísy. Nepotřebuje 
pomoc při úpravě oděvu, sám se dokáže očistit, utřít, umýt.  

5 Potřebuje pomoc pro nestabilitu, potřebuje pomoci při 
Úpravě oděvu, utírání nebo s toaletním papírem. 

Přesun  
postel–židle  

15 Soběstačný. Umí u vozíku použít brzdy a nožní podpěrky. 
10 Minimální pomoc nebo dohled. 

5 Dokáže se posadit, při přesunech však potřebuje maximální 
pomoc. 

Lokomoce  

15 
Dojde 50 m samostatně nebo s opěrnými pomůckami (nikoli 
kolečková chodítka). 

10 Dojde s pomocí 50 m. 

5 
Dokáže samostatně dojet ve vozíku 50 m, jen pokud není 
schopen chůze. 

Schody  10 Soběstačný, umí s opěrnými pomůckami. 
5 Potřebuje pomoc nebo dohled. 

Celkové skóre (max. 100 bod ů) 

Hodnocení  

0–40 nesoběstačný 
41–60 středně nesoběstačný 
61–95 mírně nesoběstačný 
96–100 soběstačný 

 
Barthel Index (BI) 
Byl vytvořen v roce 1955 původně pro hodnocení funkční zdatnosti a míry soběstačnosti u chronických 



neuromuskulárních onemocnění. Je užíván ke stanovení disability jedinců se zdravotním problémem. Test 
hodnotí deset činností: příjem potravy, koupání, osobní hygienu, oblékání, kontinenci močového měchýře, 
kontinenci konečníku, užívání WC, přesuny, lokomoci, chůzi po schodech. Každou funkci hodnotí ve škále 
po 5 bodech od 0 do 10 (0 – plná dopomoc, 10 – plná nezávislost). Barhel Index nehodnotí všechny 
funkce (např. přípravu jídla, domácí práce), takže jeho výsledky nemohou být interpretovány jako 
vyhodnocení aktivit denního života (ADL – Activities of Daily Living). Neměří psychické funkce a sociální 
adaptabilitu a ve skórování není citlivě odlišena potřeba minimální od maximální asistence. (15) 
 
Functional Independence Measure (FIM) (15) 
 
Užívá se ke stanovení disability jedinců po nemoci a úrazu. Vychází ze základního hodnocení indexu 
Barthelové a je doplněn sledováním kognitivních funkcí, takže je citlivější a ucelenější. Pro svou přesnost 
je vhodný pro sledování průběhu terapie a pro argumentaci terapeutických postupů. Současně hodnotí 
schopnosti lokomoce a aktivity denního života s funkcemi kognitivními. Je praktický pro klinické využití od 
přijetí pacienta přes kontrolní měření až po využití ke stanovení dlouhodobých rehabilitačních cílů. Při 
výzkumu umožňuje matematické zpracování. Hodnotí 18 činností v 6 kategoriích: osobní péče, 
kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace a sociální aspekty. Každá funkce se hodnotí sedmi-
stupňovou bodovou škálou. 
 
Tabulka 3: Hodnocení funk čního indexu sob ěstačnosti 

 

Hodnocení funk čního indexu sob ěstačnosti – profil FIM 

Činnost  Skóre  Popis  

Osobní pé če 

A Jídlo 
B Péče o zevnějšek 
C Koupání 
D Oblékání – horní končetiny, trup 
E Oblékání – dolní končetiny 
F Intimní hygiena 

Kontinence G Kontinence – močový měchýř 
H Kontinence – konečník 

Přesuny 
I Lůžko, židle, vozík 
J WC 
K Vana, sprcha 

Lokomoce L Chůze/vozík: chůze  vozík  obojí 
M Schody 

Pohybová dovednost:   součet (max. 91 bodů) 

Komunikace N Chápání: audio  video  obojí 
O Vyjadřování: verb.  neverb.  obojí 

Sociální aspekty 
P Sociální kontakt 
Q Řešení problémů 
R Paměť 

Psychické funkce:  součet (max. 35 bodů) 

CELKOVÉ SKÓRE: sou čet (max. 126 bod ů) 

Hodnocení  

Nezávislost  
(bez pomoci)  

7 plná soběstačnost (opakovaně) 
6 částečná soběstačnost (pomůcka) 

Částečná závislost  
(s pomocí)  

5 potřebný dohled 
4 minimální pomoc (nemocný = 75 % +) 



3 střední pomoc (nemocný = 50 % +) 
Plná závislost  
(s pomocí)  

2 výrazná pomoc (nemocný = 25 % +) 
1 plná pomoc (nemocný = 0 % +) 

 
 
 
 
Tabulka 4: Svalový test 

 
 
 
Tabulka 5: Goniometrické vyšet ření 



 
 
 
 
Tabulka 6: Hodnocení pahýlu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha 7 
ITT REHABILITAČNÍ POMŮCKA PO AMPUTACI V BÉRCI 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Příloha 8 



 
 
 
 


