FZS UJEP – Katedra ergoterapie
Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 2018

1) Ucelená (koordinovaná) rehabilitace osob se zdravotním postižením (OZP) - její cíle a
možnosti jejich dosažení. Příklady u některých typů zdravotních postižení. Připravovaný
zákon o ucelené rehabilitaci.
2) Jednotlivé složky ucelené (koordinované) rehabilitace. Odborníci, instituce, které se na
jejich realizaci podílejí. Návaznost léčebné, sociální a pracovní rehabilitace.
Charakteristika multidisciplinárního týmu – kruhová podpora. Úloha ergoterapeutů.
3) Význam a činnost organizací osob se zdravotním postižením, příklady konkrétních
organizací. Národní rada osob se zdravotním postižením. Jejich účast na ucelené
rehabilitaci, především rehabilitaci sociální.
4) Ergodiagnostické hodnocení, jeho důvody a cíle. Celostátní systém ergodiagnostických
pracovišť. Dlouhodobý rehabilitační plán.
5) Předpracovní rehabilitace OZP, hodnocení ergoterapeuty předpokladů pro pracovní
uplatnění, modelové činnosti.
6) Možnosti pracovního uplatnění OZP, individuální výběr pracovního místa, možnosti
profesního zácviku. Chráněné pracovní místo.
7) Právní podklady k zaměstnávání OZP dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v
platném zněni. Motivace ze strany zaměstnavatelů a OZP. Úloha úřadů práce v oblasti
zaměstnávání.
8) Chráněné pracovní dílny a typy zdravotního postižení pro ně vhodné. Systém
podporovaného zaměstnávání, používané metody a instituce, které podporované
zaměstnání zajišťují.
9) Hodnocení pracovního prostředí ergoterapeuty. Uplatnění ergoterapie v programech
zaměřených na prevenci pracovních úrazů a ergonomii pracovního místa.

10)

Technická hlediska v rehabilitaci, pomáhající technika. Zásady získávání a
předepisování prostředků zdravotnické techniky, úloha ergoterapeutů. Klasifikace
pomůcek ISO 9999/2011.

11)

Bezbariérové bydlení. Výstavba a rekonstrukce bezbariérových bytů. Problémy
odstraňování barier a adaptace v bytech, specificky pro vozíčkáře. Úloha
ergoterapeuta.

12)

Cestování OZP hromadnou a individuální dopravou. Příspěvek na koupi automobilu
dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Úprava řízení v automobilu. Podmínky získání řidičského průkazu osobou se
zdravotním postižením.

13)

Sociální problematika dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.
Multidisciplinární péče v závislosti na věku dítěte od časného věku (raná péče), v době
docházky do školy, v období profesní přípravy a v období dospívání.

14)

Legislativní předpoklady pro dosažení základního i navazujícího školního vzdělávání
u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Spolupráce ergoterapeutů se
speciálními pedagogy (léčebná a pedagogická rehabilitace). Podpora ze strany
vysokých škol.

15)

Abilympiáda jako soutěž pracovních a zájmových dovedností OZP na národní i
mezinárodní úrovni, prostředek motivace k pracovnímu uplatnění a propagace
zaměstnávání OZP.

16)

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2015 – 2020 (v návaznosti na plány předchozí). Spolupráce Národní rady OZP
a Vládního výboru pro ZP při přípravě a realizaci plánu.

17)

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností (ICF) jako prostředek k hodnocení
stupně zdravotního postižení. Vztah k mezinárodní klasifikaci nemocí. Současný stav
využití v praxi. Přínos pro ergoterapeuty.

18)

Mezinárodní aktivity usilující o zlepšení postavení OZP, příklady podílejících se
mezinárodních organizací. Mezinárodní úmluva o právech OZP (2006). Světová
zpráva o disabilitě (2010). Evropská strategie pro pomoc OZP (2010 – 2020).

19)

Zákonné podklady zdravotnické péče, zákon o veřejném zdravotním pojištění č.
48/1997 Sb. v platném znění, zdravotní pojišťovny a jejich hrazení péče, hrazení
lázeňské léčby v rámci zdravotnictví.

20)

Podmínky pro vykazování zdravotní výkonů dle číselníku výkonu VZP v platném
znění, systém lékařských a nelékařských odborností pro tento účel. Výkony, které
může vykazovat ergoterapeut, podmínky vykazování.

21)

Osobní asistence jako systém vedoucí k samostatnosti OZP. Příspěvek na péči a další
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

22)

Dávky pro OZP: Invalidní důchody, dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, v platném znění. Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, dle
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
v platném znění. Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) a některé
výhody, které z něj vyplývají.

23)

Partnerské vztahy, sexualita a rodičovství OZP, možné překážky a omezení. Možnost
ergoterapeutického poradenství a intervence.

24)

Typy ústavů sociální péče. Výhody a nevýhody pobytového zařízení pro OZP.
Domácí péče (home care) jako alternativa k ústavní a lůžkové péči.

25)

Postavení a úkoly posudkových lékařů při hodnocení OZP. Pravomoci revizních
lékařů zdravotních pojišťoven.

26)

Pojem kvalita života jako cíl léčebné a ucelené (koordinované) rehabilitace. Základní
hodnotící nástroje pro měření kvality života vztažené ke zdraví. Účast ergoterapeutů
na zlepšování kvality života pacientů (příklady).

27)

Case management jako nástroj multidisciplinární týmové práce. Zásady case
managementu u OZP. Možnosti ergoterapeuta provádět case management. Příklady
vhodných diagnóz.

